
Consiliul Local al Sectorului 1 

Consilier Alexandru-Stefan Deaconu 

 

Catre:  

- Consiliului Local al Sectorului 1, In atentia Consilierilor Locali, 

- Primaria Sectorului 1, In atentia Domnului Primar Daniel Tudorache, 

-  Directia Juridica – Serviciul Legislatie si Spatii cu alta Destinatie decat cea 

de Locuinta, In atentia Doamnei Director Executiv Ana Mihaela Iacob si 

Domanei Beatrice Florentina Moja, Sef Serviciu, 

 

Avand in vedere Raportul de Specialitate Nr. M/480/k2-37/k/1888/115/01.02.2019, 

va aduc la cunostinta urmatoarele: 

 

1. Initiator al proiectului sportiv ,,Promovarea practicarii handbalului ca o 

forma de educatie prin sport si imbunatatirea starii generale de sanatate a 

locuitorilor Sectorului 1’’  este subsemnatul,  Deaconu Alexandru-Stefan, 

in calitate de consilier local.  

Nu exista nici un motiv pentru care sa invocati si sa solicitati un Referat de 

Specialitate din partea Centrului Cultural al Sectorului 1, in calitate de 

INITIATOR. Aceasta doar pentru simplul fapt, ca NU Centrul Cultural al 

Sectorului 1 a INITIAT ACEST PROIECT!.  

Eventual, se poate si insist sa faceti referire in Raportul dvs de Specialitate de 

existenta unui Punct de Vedere negativ al Centrului Cultural al Sectorului 1, 

emis in primavara anului 2017 cand legislatia nu era foarte clara (inainte de 

aparitia  Legii 90/2018 care consolideaza Legea 69/2000 a educatiei fizice si 

sportului, a modificarilor aduse in luna august 2018 la HG 1447/2007 privind 

normele financiare pentru activitate sportiva si a OM 664/2018 privind 

finantarea proiectelor si programelor sportive din fonduri publice).  

Referatul de Specialitate, cu punctul de vedere negativ are ca motivare 

legislatia ambigua la acea data, neexplicarea sintagmelor de ,,activitate 

sportiva’’, ,,program sportiv’’, ,,finantare’’, ,,finantare nerambursabila’’! 

Consider si este absolut normal, ca in ultima instanta, Consiliul Local al 

Sectorului 1 in calitate de autoritate deliberativa, sa hotarasca in ceea ce 



priveste oportunitatea materializarii unui astfel de proiect sportiv a carui 

taraganare dureaza din toamna anului 2017. 

2. Prin Hotararea nr 676 a Consiliului General al Municipiului Bucuresi din 19 

decembrie 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’’. 

NICAIERI IN TEXTUL DE MAI SUS SI NICI IN HOTARAREA CGMB 

NU ESTE AMINTIT CA SE IMPUTERNICESTE COOPERAREA DOAR 

PENTRU PERIOADA 2017-2018, asa cum eronat mentionati in Raportul 

dvs de Specialitate! 

Deasemenea trebuie retinut faptul ca, Asociatia Handbal Club Dinamo 

Bucuresti a depus cererea de finantare in data de 05.08.2017 si a solicitat 

finantarea, prin Cererea de Finantare avand ca Anexa Nota de Fundamentare 

pentru sezonul aflat in plina desfasurare, respectiv sezonul 2017-2018, 

neavand dreptul sa solicite finantare pentru sezonul 1944-1945 sau sezonul 

2030-2031. In toata aceasta perioada a facut nenumarate completari si 

actualizari ca urmare a modificarilor legislative. 

Trebuie deasemenea sa tineti cont de faptul ca, in aceasta perioada, activitatea 

handbalistica in Romania este desfasurata conform regulamentelor FRH (vezi 

calendar competitional pe site www.frh.ro) , in cadrul sezonului competitional 

2018-2019, aflandu-ne in luna februarie 2019. Finantarile pot fi solicitate iar 

autoritatile deliberative pot hotara finantarea, doar pentru cheltuieli din 

sezonul competitional aflat in desfasurare (nu pentru sezonul 2017-2018 care 

s-a incheiat la data de 30.06.2018 sau sezonul 2030-2031). 

 Acest lucru este posibil, pentru ca finantarea multianuala in sport a fost 

aprobata prin modificarile aduse legislatiei in anii 2017 si 2018. 

Va rog sa retineti ca Cererea de Finantare care face obiectul prezentei 

solictari, este pentru sezonul 2018-2019, fiind actualizata cu Anexele 

stabilite prin OM 664/2018 si avand Nota de Fundamentare cu capitole 

de cheltuieli eligibile stabilite prin Hotararea de Guvern 1447/2007 

privind normele financiare pentru activitate sportive, Legea 69/2000 si 

OM mentionat mai sus. 

3. Programul sportiv despre care facem referire, nu se finanteaza din fonduri 

nerambursabile in baza Legii 350/2005 ci prin FINANTARE. Termenul 

este explicat prin OM 664/2018 ANEXA 2, pct. 1 lit. j) ca ,, alocare 

financiară din fonduri publice pentru implementarea 

http://www.frh.ro/


proiectelor/programelor sportive iniţiate de către structurile sportive, 

unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru asociaţiile sportive şcolare şi 

universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru proiecte şi programe 

sportive, aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea educaţiei 

fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de 

către autorităţile deliberative, în conformitate cu prevederile Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Ordinului ministrului 

tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice 

a proiectelor şi programelor sportive (ordin) şi cu celelalte dispoziţii legale 

în materie pentru programele sportive de utilitate publică’’. 

 

Totodata, in conformitate cu prevederile art. 67^1 alin. 3 din Legea 69/2000 

cu modificarile si completarile ulterioare este stabilit ca ,, 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. 

Va solicit sa luati act de urmatoarele: 

1. Prin HCLS1 435/19.12.2018 s-a aprobat un Regulament de Finantare, 

propus spre aprobare in baza unor acte normative abrogate, cu toate 

ca subsemnatul, v-am transmis si solicitat aprobarea 

,,Regulamentului de acordare a finantarilor din bugetul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucuresti pentru Activitati Sportive Organizate in baza 

Legii 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului’’ aflat in dezbatere 

publica pe site ul www.primariasectorului1.ro si amendat in 

conformitate cu ultimele modificari legislative de catre Asociatia 

Handbal Club Dinamo Bucuresti; 

2. In lipsa unei hotarari a Consiliului Local al Sectorului 1, care sa 

stabileasca ,, Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe 

fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi 

la activităţile sportive, FINANTAREA POATE FI EFECTUATA IN 

BAZA PREVEDERILOR LEGISLATIEI PRIMARE, RESPECTIV 

a prevederile H.G. 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate 

sportive coroborat cu prevederile O.M. 664/2018 privind finantarea din 

fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, prevederile Legii 

http://www.primariasectorului1.ro/


69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor H.G. 

884/2001 regulamentul de punere in aplicare a Legii 69/2000 a Legii 

2015/2001 a administratiei publice locale. 

 

In consecinta: 

 

1.  Luand act de prevederile Hotararii 676 a Consiliului General al 

Municipiului Bucuresi din 19 decembrie 2017 prin care ,,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’’; 

2. Luand in considerare faptul ca prin HCLS1 419/2018 s-a aprobat alocarea 

sumei de 1.900.000 lei programului sportiv multianual ,,Promovarea 

practicarii handbalului ca o forma de educatie prin sport si imbunatatirea 

starii generale de sanatate a locuitorilor Sectorului 1’’; 

3. Luand act de Nota de Informare transmisa de Centrul Cultural al Sectorului 

1 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’’; 

4. Tinand cont de prevederile Legii Finantelor Publice Locale prin care 

institutiile subordonate autoritatilor deliberative, respectiv Centrul Cultural al 

Sectorului 1 in cazul nostru, functioneaza pana la aprobarea bugetului pe anul 

fiscal in curs intr-o cota de 1/12 din bugetul anului precedent, prevedere 

legislativa care permite incheierea unui Contract de Finantare in limitele 

bugetului existent, urmand ca dupa aprobarea bugetului pe anul fiscal 2019 sa 

fie incheiat un contract de finantare pentru diferenta de buget aprobat pentru 

materializarea proiectului; 

5. Luand act de prevederile legislative privind finantarea multianuala in sport, 

respectiv prevederile art. 18^1, alin. 2 din Legea 69/2000 coroborat cu art. 54 

din HG 884/2001 ,,programele sportive de utilitate publica sunt stabilite prin 

ordin de ministru’’ si aceste programe sportive sunt stabilite prin OM 

664/2018 al MTS privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si 

programelor sportive, in conformitate cu prevederile art. 3, punctul 1. din HG 

1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva, termenul de 

activitate sportiva (parte integranta a unui program sportiv) avand 



urmatoarea explicatie: ,,complex de acţiuni anuale şi/sau multianuale care 

au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. 

Categoriile de acţiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: 

acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive’’ 

si tinand cont deasemenea de explicatia de la punctul 16. Prin care avem 

definit programului sportiv ca fiind ,,plan de activitate în care sunt stabilite, 

în ordinea desfăşurării lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex 

de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de 

performanţă cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvenţială sau 

un sezon competiţional. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea 

sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiuni de selecţie, acţiuni 

de promovare, acţiuni de pregătire sportivă, competiţiile sportive, 

evenimentele sportive, denumite împreună acţiuni sportive’’. 

 

6. Fiind evidenta necesitatea unei hotarari a Consiliului Local al Sectorului 1 

pentru materializarea proiectului sportiv si incheierea unui contract de 

finantare/protocol de colaborare intre Centrul Cultural al Sectorului 1 si 

Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti; 

 

Va solicit sa reanalizati cu maxima celeritate solicitarea Serviciului 

Secretariat General, Audiente nr. K2-37/k/1888/115/25.01.2019 si 

continutul Referatului de Specialitate Nr. M/480/k2-

37/k/1888/115/01.02.2019 si sa intocmiti un proiect de hotarare privind 

CONFIRMAREA FINANTARII CU SUMA DE 1.900.000 LEI IN 

CONFORMITATE CU HOTARAREA 419/2018 A CONSILIULUI LOCAL 

AL SECTORULUI 1 SI DE APROBARE A MATERIALIZARII 

PROIECTULUI SPORTIV ,, ,,Promovarea practicarii handbalului ca o 

forma de educatie prin sport si imbunatatirea starii generale de sanatate a 

locuitorilor Sectorului 1’’. 

 

Cu deosebita consideratie, 

 

Alexandru-Stefan DEACONU 

Consilier Local 


