
                                        
 

Romania, Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix, nr. 97, PJ 21457/299/2017,  
CF: 38118110, Cont: RO82BACX0000001494020001, UniCredit Bank,  
CIS: B/A2/00201/2017, Tel\Fax : 0040-374049565, mobil 0040-733-016106,  
email : office@dinamohandbal.ro  

                          

NR. 120/24.04.2018 

 

Către: PRIMARIA SECTORULUI 1 /CENTRUL CULTURAL AL 

SECTORULUI 1 

PUNCT DE VEDERE 

Având în vedere, avizul negativ acordat prin RAPORTUL DE SPECIALITATE Nr. 

502/22.03.2018 de către Centrul Cultural al Sectorului 1 privind proiectul ,,Promovarea 

practicării handbalului ca formă de educaţie prin sport şi îmbunătăţirea stării generale de 

sănătate a locuitorilor Sectorului 1’’ vă comunicăm următoarele: 

A. Handbal Club Dinamo Bucureşti a depus acum 8 (opt) luni, mai exact în luna 

august 2017, o Cerere de Finantare cu nr. 005/10.08.2017,  reactualizată şi adaptată la 

modificările legislative survenite între timp.  

B. Cererea  a fost avizată prealabil  prin Hotărârea CLS1 Nr. 340/31.10.2017 

solicitându-se avizul CGMB; 
C. Cererea a fost avizată de CGMB prin Hotărârea CGMB de Împuternicere a 

Primăriei Sectorului 1 de încheiere a unui Contract de Finanţare în condiţiile 

legislaţiei în vigoare cu structura noastra sportivă in data de 19.12.2017,  

D. Cererea de Finanţare în forma finală (adaptată la prevederile legislative) a fost 

actualizată prin adresa nr. 117/16.04.2018 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 

1810/19.04.2018. 

E. Prin RAPORTUL DE SPECIALITATE Nr. 502/22.03.2018, Centru Cultural al 

Sectorului 1 ,,acordă aviz negativ şi nu susţine adoptarea proiectului ,,Promovarea 

practicării handbalului ca formă de educaţie prin sport şi îmbunătăţirea stării 

generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1’’ din următoarele considerente: 

 

1) Tinand cont de prevederile din Legea educaţiei fizice şi sportului 69/2000, 

autorităţile locale pot finanţa programele sportive de utilitate publică, respectiv 

programul ,,Promovarea sportului de performaţă’’, programul ,,Sportul pentru 

toţi’’, programe coordonate de Agenţia Naţională pentru Sport şi având în vedere 

Ordinul nr. 130/2006 al Agenţiei Naţionale pentru Sport privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept 

privat si ale asociatiilor judetene pe ramura de sport si ale Municipiului 

Bucureşti, finanţarea proiectelor ,,se efectueaza în conformitate cu prevederile 

Legii 350/2005, cu dispozitiile Ordinului si celelalte dispozitii legale in materie’’. 

2) Conform art. 15, alin. (1) din Legea 350/2005, ,,autoritătile finaţatoare stabilesc 

un program anual propriu pentru acordarea de finanţari nerambursabile, în 

condiţiile prezentei legi, care se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

a IV a, in cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autoritatii 

finantatoare’’. Menţionam că programul anual pentru acordarea finanţarilor 

nerambursabile pe baza Legii 350/2005 nu afost implementat şi nici aprobat la 

nivelul Administratiei Sectorului 1. 
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3) Art. 18^1, alin (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2017 privind modificarea si 

completarea Legii educatiei fizice si a sportului nr. 69/2000 prevede ca ,,Prin 

hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca 

sume din bugetul local, pentru finanţarea activitii sportive a structurilor sportive 

care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa, cu respectarea 

legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat.’’ 

 

In acest context, menţionăm ca Asociatia ,,Handbal Club Dinamo Bucuresti’’ nu 

se afla in subordinea autoritătii finantatoare.’’ 

 

F. Avizul negativ al Centrului Cultural al Sectorului 1, la cererea noastră de finanţare 

pentru proiectul depus, are o încadrare şi o fundamentare eronată, pentru 

că: 

1. Capitolul III din Legea Educaţiei Fizice si Sportului se referă la ,,Sportul pentru 

Toti’’ şi nu are absolut nici o legătură cu proiectul şi solicitarea noastră; 

2. Încadrarea cererii noastre de finanţare la prevederile art. 18^1 alin. (1) din OUG 

38/2017 şi mai nou la Legea 69/2000 consolidată şi publicată în Monitorul Oficial 

este una eronată dat fiind faptul că structura noastra sportivă NU ESTE O 

STRUCTURA SPORTIVA DE DREPT PUBLIC AFLATA IN 

SUBORDINEA AUTORITATII DELIBERATIVE; 
3.  Încadrarea corectă a cererii noastre de finanţare este în conformitate cu 

prevederile art. 18^1 alin. (2), care stabileşte că ,,prin hotărâre a autorităţilor 

deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul 

local, pentru: ....b) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de 

drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca 

persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de 

identitate sportivă; 

4. Legea 350/2005  stabileşte clar şi fără echivoc la art. 1, scopul acesteia care este 

cel de  ,,stabilire a principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru 

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, 

precum şi căile de atac al actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care 

aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă’’ 
pentru categoriile de solicitanţi la art. 3 alin (1), respectiv ,,...persoane fizice sau 

persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite 

conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii.’’. Această lege 

adoptată în anul 2005, stabileşte de fapt cadrul general de finanţare din 

fonduri NERAMBURSABILE a organizaţiilor nonguvernamentale 

(asociaţiilor şi fundaţiilor). 

5. Urmare a adoptării Legii 350/2005, apare ulterior OM 130/2006 al ANS care 

stabileşte  condiţiile ,,finanţarii nerambursabile din fonduri publice a 

proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de 

sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti’’. Aceste proiecte au fost coordonate 

de ANS în perioada 2006-2010 din fondurile puse la dispoziţie prin Directiile 

pentru Sport si Tineret pentru cele 3 programe: ,,Programul Sportul de 

Performanta’’, ,,Programul Sportul Pentru Toti’’ şi ,,Programul Intreţinerea, 

functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive’’. 

PROIECTUL NOSTRU NU ESTE UNUL COORDONAT DE CATRE ANS 

(respectiv MTS) ci este un proiect distinct pe ramura de sport handbal, in 



conformitate cu regulamentele Federaţiei Romane de Handbal şi prevederile 

ACTUALIZATE ale Legii 69/2000. 

6. Urmare a modificărilor legislative survenite recent, finanţarea în sport se poate 

efectua astfel: 

a. Din fonduri nerambursabile stabilite în condiţiile legii, doar pentru cluburile 

sportive de drept privat si asociatiile pe ramură de sport de către autoritatile 

locale si directiile pentru sport si tineret, în baza legii 350/2005 coroborat cu 

OM 130/2006 al ANS; 

sau mai nou 

b. Din fonduri bugetare ale autorităţilor deliberative, pentru structurile sportive 

de drept public, structurile sportive de drept privat, unitatile de invatamant si 

institutiile de invatamant superior pentru activitatea asociatiilor sportive 

scolare respectiv a asociatiilor sportive universitare, în baza Legii 69/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Legii 215 /2001; 

 De fapt, modificările aduse prin OUG 38/2017, Legea 90/2018 şi forma finala a Legii 

69/2000 publicată in Monitorul Oficial în data de 19 aprilie 2018, rezolvă două mari 

probleme ale sportului românesc: 

- Finanţarea sportului din fonduri publice puse la dispozitie de autorităţile 

deliberative, acordate în baza Legii 69/2000 cu modificările şi completările 

ulterioare precum şi a Legii 215 /2001, pentru toate tipurile de structuri sportive 

care au obţinut un Certificat Sportiv în condiţiile legii iar ,,condiţiile, criteriile şi 

procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare 

categorie de participanţi la activităţile sportive, se stabilesc, după caz, prin hotărâre a 

Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei 

publice locale’’ fiind necesară adoptarea unui Regulament de finanţare care sa 

respecte principiile transparenţei şi egalităţii de şanse pentru a nu fi încadrat ca ajutor 

de stat; 

- Condiţiile de încheiere a Contractelor Individuale de Muncă (CIM) şi a 

Contractelor de Activitate Sportivă (CAS) cu derogările de la legislaţia în vigoare, în 

baza prevederilor legii 69/2000, a OM comun 631/19.06.2017 al MTS si 

890/20.06.2017 al MMJS, a OUG 25/2018 de modificare a Codului Fiscal; 

CONFUZIA DE TERMENI: ,,ACTIVITATE SPORTIVĂ’’ ŞI ,,PROGRAM 

SPORTIV’’ A CENTRULUI CULTURAL AL SECTORULUI 1 

Termenul de ,,activitate sportivă’’ este explicat în HG 1447/2007, CAP. II, Definiţii, art. 3, 

pct. ul 1 astfel: ,, complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu 

caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de 

pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni 

sportive;’’. De fapt, acest complex de acţiuni care presupune atingerea unui obiectiv sportiv 

de performanţă prin actiunile sportive enumerate mai sus, incubă printre altele, demersuri 

administrative şi organizatorice de stabilire a unui lot de sportivi (pentru jocuri de echipă şi 

sporturi individuale) precum şi a unui staff tehnic, care în limita unui buget aprobat, pe baza 

notelor de fundamentare şi pe bază de cheltuieli financiare eligibile, se pregătesc şi participă 

la competiţiile sportive obţinând un rezultat sportiv. 

Deasemenea, în Legea 69/2000 sunt făcute precizări privind ,,programele sportive’’ la art. 

18 alin. (1) litera h), prin care MTS propune structura anuală a alocaţiilor primite de la 



bugetul de stat şi repartizează bugetul activităţii sportive, pentru: ,,activitatea  proprie şi 

cea a instituţiilor din subordinea sa precum şi pentru federaţiile sportive naţionale, în 

baza contractelor de finanţare a programelor sportive ale acestora’’. 

Prevederile de la art. 18 privind bugetarea activităţii proprii a MTS şi pe baza de contract 

de finanţare a programelor sportive ale federaţiilor sportive naţionale, sunt extinse şi 

trebuie înţelese prin asimilare şi la Art. 18^1 unde este stabilită finanţarea activităţii 

sportive a structurilor de drept public aflate în subordinea autorităţii deliberative dar şi a 

programelor sportive/ infrastructurii şi activităţii sportive a celorlalte structuri sportive 

cu sediul pe raza administrativ teritorială, astfel: 

(1) Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca 

sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care au 

calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora.(NU ESTE CAZUL 

NOSTRU!) 

 (2) Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca 

sume din bugetul local pentru: 

a)finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale;  

b)finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, 

deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă(CAZUL NOSTRU!); 

c)finanţarea programelor sportive organizate în raza unităţii administrativ-teritoriale de 

către asociaţiile judeţene/municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile 

sportive corespondente; 

d)finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale de 

către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a 

municipiului Bucureşti, ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

e)finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român 

pentru înalta performanţă sportivă; 

f)premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive 

interne şi internaţionale oficiale. 

g)finanţarea programelor sportive ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, înfiinţate pe 

raza autorităţii administrativ-teritoriale, derulate prin asociaţiile sportive şcolare şi 

universitare; 

h)finanţarea programelor sportive derulate de Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia 

Sportului Universitar pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 

 (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea 

infrastructurii şi activităţii sportive, potrivit alin. (1) şi (2), din bugetul aprobat. 

 (4)În bugetul autorităţilor sau instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale se pot 

cuprinde sume pentru finanţarea activităţii structurilor sportive care au calitatea de 

ordonator de credite aflate în subordinea sa, în condiţiile legii. 

 FINANŢAREA ŞI CONDIŢIILE DE ÎNCADRARE A CIM- ULUI (Contractul 

Individual de Munca) ŞI CAS-ULui (Contractul De Activitate Sportivă) CA ŞI 

CHELTUIALĂ ELIGIBILĂ! 



 În conformitate cu prevederile Legii 69/2000, Titlul XI, Finanţarea activităţii sportive, avem 

următoarele prevederi: 

Articolul 67 

(1)Veniturile, indiferent de sursa, şi cheltuielile de orice natura ale oricărei structuri 

sportive sunt cuprinse într-un buget anual propriu. 

(2)Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face astfel: 

a)potrivit competenţelor stabilite în statutele şi regulamentele structurilor sportive de drept 

privat, pentru veniturile proprii; 

b)potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate 

de autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale, pentru finanţarea programelor 

structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ; 

................... 

(3)Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz: 

a)venituri proprii; 

b)sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de autorităţile administraţiei 

publice centrale sau locale pentru finanţarea programelor sportive realizate de structuri 

sportive de drept privat, fără scop lucrativ; 

c)alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de 

drept public de organele administraţiei publice centrale şi locale; 

d)alte surse. 

----------- 

 (4)Bugetul anual al structurilor sportive se aprobă după cum urmează: 

a)de adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat; 

b)de organele administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se află, pentru 

structurile sportive de drept public. 

----------- 

 (5)Structurile sportive fără scop lucrativ sunt scutite de impozite şi taxe locale. 

(6)Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului structurilor sportive de drept public se 

reportează în anul următor. 

Articolul 67^1 

(1)Participanţii la activitatea sportivă pot fi: 

a)sportivi; 

b)antrenori; 

c)medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători; 

d)arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar. 

e)alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive, conform regulamentelor şi 

statutelor federaţiilor sportive naţionale. 

 (1^1)Participanţii la activitatea sportivă enumeraţi la alin. (1) lit. a)-c) pot încheia cu 

structurile sportive, după caz, un contract individual de muncă sau un contract de 

activitate sportivă, în condiţiile legii.  

 (1^2)Prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) şi ale art. 84 alin. (1) din Legea 

nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

participanţii la activitatea sportivă prevăzuţi la alin. (1) pot încheia contracte individuale 

de muncă. 

 (1^3)Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, în cazul contractelor individuale de muncă 

încheiate pe durată determinată, angajarea se poate face şi în mod direct, prin acordul 

părţilor. 



 (1^4)Prin derogare de la prevederile alin. (1^1), participanţii la activitatea sportivă 

enumeraţi la alin. (1) lit. a) şi b), încadraţi ca personal militar, poliţişti, personal civil 

contractual, funcţionari publici cu statut special din sistemul de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională, indiferent de funcţia pe care sunt încadraţi, cumulează solda de 

funcţie/salariul de funcţie, gradaţiile şi solda/salariul de comandă cu indemnizaţia stabilită 

prin contractul de activitate sportivă. 

 (2)Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv instituţiile din 

subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum 

şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, structurile sportive de drept privat care beneficiază 

de sume de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor/proiectelor sportive 

efectuează, pentru participanţii prevăzuţi la alin. (1), cu încadrarea în prevederile bugetare 

aprobate, cheltuieli pentru: 

 

a)transport, cazare, masă; 

b)alimentaţie de efort; 

c)indemnizaţii sportive, premii, prime, burse; 

d)asigurarea de accidente; 

e)asigurarea şi achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv, cheltuieli medicale şi 

pentru controlul doping; 

f)plata participanţilor la activitatea sportivă, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli 

necesare desfăşurării activităţii sportive. 

 (3)Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de 

cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive, se stabilesc, 

după caz, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative 

ale administraţiei publice locale. 

Ca să întelegem încadrarea fiscală a veniturilor obţinute din CAS (Contractul de Activitate 

Sportivă) este prevazut la Articolul 14^2 că: 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, activitatea desfăşurată în baza contractului de 

activitate sportivă este activitate independentă, indiferent de modul de organizare şi 

desfăşurare a acesteia, fără obligativitatea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 7 pct. 

3.1-3.7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar veniturile 

realizate în baza contractului de activitate sportivă sunt venituri din activităţi 

independente. 

(2) Aceste activităţi nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente potrivit prevederilor art. 

7 pct. 1 raportat la art. 11 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

În concluzie, cererea de finanţare a proiectului ,,Promovarea practicării handbalului ca 

formă de educaţie prin sport şi îmbunătăţirea stării generale de sănătate a locuitorilor 

Sectorului 1’’ este încadrabilă la finanţarea din fonduri publice locale în baza 

prevederilor art. 18^1, alin.(2) şi (3, art. 67^1, alin. 2 şi alin 3 din Legea Educaţiei Fizice 

şi Sportului 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul Local al Sectorului 1, în calitatea sa de autoritate deliberativă, poate acorda 

finanţarea acestui proiect în baza prevederilor expuse mai sus coroborate cu 

prevederile art. 36 alin. (4), lit. ,,a’’ pct. 6 şi art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



 

Deasemenea vă sugerăm, ca în baza prevederilor 67^1, alin.  3 din Legea Educaţiei Fizice 

şi Sportului 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, să aprobaţi 

Regulamentul de Finanţare aflat în dezbatere publică pe site-ul dvs cu următoarele 

amendamente: 

- Art. 1  se modifică astfel: 

,,Art. 1. (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a 

procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare din fonduri publice, precum şi căile de 

atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a 

contractelor de finanțare acordate din bugetul local al Sectorului 1, pentru: 

 

 a)finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale;  

b)finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, 

deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă; 

c)finanţarea programelor sportive organizate în raza unităţii administrativ-teritoriale de 

către asociaţiile municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive 

corespondente; 

d)finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale de 

către federaţiile sportive naţionale, direcţia pentru sport şi tineret municipiului Bucureşti, ori 

inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti; 

e)finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român 

pentru înalta performanţă sportivă; 

f)premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive 

interne şi internaţionale oficiale. 

g)finanţarea programelor sportive ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, înfiinţate pe 

raza autorităţii administrativ-teritoriale, derulate prin asociaţiile sportive şcolare şi 

universitare; 

h)finanţarea programelor sportive derulate de Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia 

Sportului Universitar pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 

g) finanţarea programelor de dezvoltare, întreţinere şi modernizare a infrastructurii 

sportive’’ 

 

- Art. 2  se modifică astfel: 

,,Art. 2. Prezentul regulament stabilește procedura privind atribuirea contractului de 

finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii sportive şi derularea de activităţi 

sportive/programe sportive organizate în baza Legii 69/2000 cu completările şi modificările 

ulterioare.’’ 

 

- Art. 4 se modifică astfel: 

,,Art. 4. Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare 

pentru activitate sportivă solicitanții trebuie să fie structuri sportive, înființate pe raza 

unității administrativ-teritoriale a Sectorului 1, constituite ca persoane juridice deținătoare 

ale certificatului de identitate sportivă, cărora le-a fost atribuit număr de înregistrare în 



Registrul sportiv sau alte organizatii sportive sau instituţii publice în conformitate cu 

prevederile legii 69/2000.’’ 

- Art. 6 se modifică introducând alineatul 3 cu următorul conţinut: 

,,Art. 6. Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din 

fonduri publice au drept scop: 

- ......... 

-  dezvoltarea, întreţinerea şi modernizarea infrastructurii sportive.’’         

-  Art. 7 se modifică introducând alineatul 3 cu următorul conţinut: 

,,Art. 7.  Obiectivele programelor sportive de utilitate publică: 

.......... 

h) Asigurarea cadrului material şi infrastructurii sportive proprice desfăşurării de 

activitaţi şi programe sportive.’’ 

- Se elimină pct (3) de la art. 8; 

- Se completează Anexa 9 la Regulament, CATEGORII DE CHELTUIELI 

ELIGIBILE cu punctul XI care va avea următorul conţinut: 

XI. ,,CHELTUIELI DE DEZVOLTARE, ÎNTREŢINERE ŞI 

MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ’’ 

 

- Se modifică Anexa 10 la Regulament, astfel: 

- Denumirea devine ,,CONTRACT DE FINANŢARE’’; 

- La Cap. 1 după părţile contractante, alineatul va avea următorul conţinut:  ,, ....în 

baza dispoziţiilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

şi modificată, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea 

Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare 

adaptate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare de către Consiliul Local 

al Sectorului 1 în calitate de autoritate deliberativă care stabileşte condiţiile 

finanţării în baza unui regulament propriu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. __________, şi ale Hotărârii Consiliului local nr. ________ de aprobare a cererii 

de finanţare, au convenit încheierea prezentului contract.’’ 

                                                                      

Presedinte 

Constantin CALIMAN 

 

 

 


