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NR. 235/27.12.2018 

 

Către:  Centrul Cultural Sector 1 Bucuresti 

Subscrisa Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti, luand act de Nota de 

Informare transmisa in data de 21.12.2018 catre Primarul Sectorului 1 si 

Consiliul Local al Sectorului 1 privind ,,imposibilitatea de a incheia un 

Contract de Finantare a actiunilor sportive cu HC Dinamo Bucuresti, fara 

aprobarea prealabila a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucuresti’’ 

Va comunicam urmatoarele: 

1. In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si a art. 76 din 

Regulamentul de Finantare aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 

in sedinta din data de 19.12.2018, cererea de finantare a structurii noastre 

sportive NU MAI TREBUIE SA PARCURGA ETAPELE DE 

ANALIZA A COMISIEI SI CEA DE LICITATIE! 

La art. 76 este clar si fara echivoc prevazut ca ,, Prevederile regulamentului 

vor fi aplicate tuturor finanţărilor pentru activitatea sportivă acordate din 

bugetul local, începand cu anul bugetar 2018. Cererile de finanţare aprobate 

de Consiliul Local al Sectorului 1 şi avizate de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti la data aprobării prezentului regulament se vor 

supune condiţiilor de finanţare în ceea ce priveşte încheierea şi derularea 

contractului de finanţare precum şi a procedurii de raportare şi control cu 

sancţiunile şi dispoziţiile finale.’’ 

 

2. Aprobarea prealabila a Consiliului Local al Sectorului 1 pe care dvs o 

invocati, este de fapt o succesiune de demersuri administrative, conform 

legislatiei in vigoare, astfel: 

A.  In conformitate cu prevederile art. 81, alin. 2, lit. q, prin HCL al 

Sectorului 1 nr. 340/31.10.2017 se solicita Consiliului General al 
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Municipiului Bucuresti aprobarea ,,imputernicirii exprese in vederea 

incheierii unui Protocol de Colaborare intre Primaria Sectorului 1si HC 

Dinamo Bucuresti in vederea finantarii de catre Consiliul Local al 

Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului..’’ 

structurii noastre sportive.  

B. Prin Hotarare a CGMB din data de 19.12.2017 ,, se imputerniceste 

expres Consiliul Local al Sectorului 1 sa hotarasca in conditiile legii, 

cu privire la cooperarea cu Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti 

in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, 

servicii sau proiecte de interes public local’’. 

C. Prin HCL al Sectorului 1 din sedinta extraordinara din data de 

19.12.2018, la pct. 1 de pe Ordinea de Zi (inainte de a se aproba 

Regulamentul de Finantare), se aproba alocarea sumei de 1.900.000 lei 

suma care se transfera in contul 20.30.30 a Centrului Cultural al 

Sectorului 1 pentru materializarea proiectului sportiv ,,Promovarea 

practicarii handbalului ca o forma de educatie prin sport si 

imbunatatirea starii generale de sanatate a locuitorilor Sectorului 1’’. 

 

Prin aprobarea cu 20 de voturi ,,Pentru’’, a amendamentului la 

proiectul de rectificare a bugetului Primariei Sectorului 1 din 

aceasta sedinta, se inchide circuitul unui demers administrativ prin 

care noi intelegem ca Centrul Cultural al Sectorului 1, ca institutie 

subordonata Consiliului Local al Sectorului 1, trebuie sa puna in 

aplicare hotararea autoritatii deliberative si conform ROAF ului 

institutiei sa incheie Contractul de Finantare cu Asociatia Handbal 

Club Dinamo Bucuresti pentru materializarea programului 

sportiv.  

 

Cu deosebita consideratie, 

Presedinte 

Constantin CALIMAN 
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