
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru  aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 

programelor sportive și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și 

procedura de finanțare a programelor sportive și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii 

finanțării;  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a Contractului - cadru 

încheiat cu beneficiarii finanțării;  

 - raportul de specialitate comun al Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare 

și bugete și a Direcției juridice și relații publice nr. 13.500/2017; 

Văzând: 

- Analiza de oportunitate înregistrată sub nr. 15.507/2017 a Serviciului Turism, Cultura, 

Tineret, Sport și Învătământ din cadrul Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare: 

- Avizul Consiliului concurenței nr. 11331 /09.08.2017; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art.3 alin.1, art.18^1 alin.2, art.67^1 alin.3 și art.69 din Legea nr.69/2000 a educației 

fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în 

aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 

 - Hotărârii Guvernului nr.1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 3 alin.4, art. 8 din Ordonanța de urgență nr.77/2004 privind procedurile naționale în 

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea legii concurenței 

nr.21/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 alin. 1 şi 115 alin. 1, lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

HOTĂRÂRE 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 

programelor sportive, potrivit anexei nr.1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art.2. Se aprobă Contractul-cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, potrivit anexei nr.2 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Consiliului concurenței, Direcţiei gestiunea patrimoniului, Direcției 

dezvoltare și bugete, Direcției juridice și relații publice. 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Alin Florin CUCUI           Liliana NEGRUȚ 

                                                                                                                                                     

Nr. 265 

Alba Iulia,  24 august 2017      



ROMÂNIA                           Anexă 

JUDEŢUL ALBA     la Hotărârea nr. 265 /24 august 2017 

CONSILIUL JUDEŢEAN        

 

 

REGULAMENTUL  

privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive 

 

1. Dispoziţii generale 

Art. 1 Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de finanțare a 

programelor sportive, finanţare acordată de Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba. 

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă 

Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte normative: 

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

completările ulterioare; 

 Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi 

jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în 

aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență nr. 77/2004 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului 

de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii Concurenței nr. 21/1996, cu 

modificările și completările ulterioare. 

2. Scop şi domeniu de aplicare  

Art. 3. (1) Scopul finanţării din bugetul local al judeţului Alba este acela de a sprijini 

programele sportive ale structurilor sportive înființate pe teritoriul județului Alba și ale altor instituții 

ale statului, derulate pe raza județului Alba. 

 (2) Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de 

finanţare din bugetul local al judeţului Alba, pentru susţinerea activităţii sportive, în conformitate cu 

reglementările precizate la art. 2. 

(3) Finanţările se acordă pentru: 

a. Programele sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate în raza Unităţii 

Administrativ - Teritoriale – Județul Alba; 

b. Programele sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate în raza Unităţii 

Administrativ - Teritoriale - Județul Alba, constituite ca persoane juridice fără scop 

patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă; 

c. Programele sportive organizate în raza Unităţii Administrativ - Teritoriale - Județul 

Alba de către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive 

corespondente; 

d. Programele sportive desfăşurate în raza Unităţii Administrativ - Teritoriale -  Județul 

Alba de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret,  

ori Inspectoratul Școlar Județean Alba;  

(4) Suma totală alocată din bugetul local al județului Alba, pentru finanțarea programelor 

sportive prevăzute la art 3. alin. 3, stabilită prin hotărârea Consiliului Județean Alba, nu poate depăși 

5% din bugetul aprobat. 

 (5) Un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare de la Unitatea Administrativ – 

Teritorială - Județul Alba în decursul unui an fiscal. 

(6) Susținerea financiară a sporturilor de echipă se face pe an competițional, respectiv pe 

parcursul a doi ani bugetari. 



(7) Susținerea financiară a sporturilor individuale se face pe an competițional, respectiv pe 

parcursul unui an bugetar. 

3. Condiţii şi criterii de eligibilitate ale beneficiarilor 

Art. 4. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării,  beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 

 

a. Pentru beneficiarii structurii sportive constituite conform legii  (cluburile sportive de 

drept public și de drept privat, asociațiile județene pe ramură de sport și federații sportive 

naționale): 

1) să fie persoană juridică fără scop patrimonial sau structură sportivă de drept public, constituite 

conform legii; 

2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 

contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

3) să nu se afle în litigiu cu UAT- Judeţul Alba; 

4) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită 

atribuirea unui contract de finanţare; 

5) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de 

dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

6) să înainteze o solicitare de finanțare completă către UAT Judeţul Alba; 

7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum şi a legii; 

8) să fie structuri fără scop lucrativ; cluburile organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni 

nu pot primi finanțare. 

9) să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile legii (deţinătoare a Certificatului de Identitate 

Sportivă / CIS), având sediul în raza teritorial-administrativă a Judeţului Alba şi să facă dovada 

afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport 

judeţeană, cu excepția federațiilor sportive care pot avea sediul și în afara județului Alba; 

10) beneficiarul are prevăzut în statut şi în certificatul de identitate sportivă activitatea 

corespunzătoare domeniului la care doreşte să participe şi pentru care solicită finanţarea 

nerambursabilă. 

b. Pentru beneficiarii Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar 

Județean Alba. 

1) să fie constituite conform legii sau prin efectul legii; 

2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 

contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

3) să nu se afle în litigiu cu UAT - Judeţul Alba; 

4) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită 

atribuirea unui contract de finanţare; 

5) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de 

dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

6) să înainteze o solicitare de finanțare completă către UAT Judeţul Alba. 

7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum şi a legii. 

Art. 5. Unitatea Administrativ – Teritorială - Județul Alba are dreptul de a cere beneficiarilor 

prezentarea de documente suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum şi 

documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de 

înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile 

legale din România; 

Art. 6.  Unitatea Administrativ – Teritorială - Județul Alba are dreptul de a respinge solicitarea de 

finanțare a beneficiarilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de 

asociere/colaborare sau contracte de finanţare anterioare; 

Art. 7. (1) Finanțarea se va acorda cu respectarea următoarelor criterii:  

 

a. În cazul sporturilor pe echipă (jocuri sportive): 



1. Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare  participante în Competițiile 

Oficiale Europene/Mondiale Intercluburi(Champions League, Europa League, Challenge Cup sau 

echivalente) se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba până la nivelul bugetului, 

respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, asigurat de către respectiva structură sportivă din 

celelalte surse cum ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat sau bugetele locale, 

sponsorizări, venituri din transferuri, venituri din vânzarea biletelor sau orice alte surse prevăzute de 

lege; 

2. Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare  participante în competițiile 

oficiale naționale în prima ligă, se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba până la 50% 

din nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, asigurat de către respectiva 

structură sportivă din celelalte surse cum ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat sau 

bugetele locale, sponsorizări, venituri din transferuri, venituri din vânzarea biletelor sau orice alte 

surse prevăzute de lege; 

b. În cazul sporturilor individuale: 

1.  Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de seniori 

participante la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în discipline/probe cuprinse în 

programul Jocurilor Olimpice)  sau la Jocurile Olimpice, se pot aloca sume de la bugetul local al 

județului Alba până la nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, asigurat de 

către respectiva structură sportivă din celelalte surse, cum ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul 

de stat sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de lege;  

2. Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de juniori 

și/sau tineret participante la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în discipline/probe 

cuprinse în programul Jocurilor Olimpice)  sau la Jocurile Olimpice pentru Tineret, se pot aloca 

sume de la bugetul local al județului Alba până la 50 % din nivelul bugetului, respectiv a bugetului 

pentru activitatea sportivă, asigurat de către respectiva structură sportivă din celelalte surse,  cum ar 

fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de 

lege; 

3. Pentru Structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor Naționale 

de Seniori (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), se pot aloca sume de la 

bugetul local al județului Alba până la 30% din nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru 

activitatea sportivă, asigurat de către respectiva structură sportivă din celelalte surse,  cum ar fi: 

venituri proprii, alocații de la bugetul de stat sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de 

lege; 

4. Pentru Structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor Naționale 

de Juniori și/sau tineret (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), se pot aloca 

sume de la bugetul local al județului Alba până la 30% din nivelul bugetului, respectiv a bugetului 

pentru activitatea sportivă, asigurat de către respectiva structură sportivă din celelalte surse,  cum ar 

fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de 

lege; 

c. Pentru sporturile/probele neolimpice  

 

1. Se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba pentru  finanțarea 

participării sportivilor componenți ai loturilor naționale la Campionatele 

Europene, Campionatele Mondiale și Jocurile Mondiale. În acest caz, 

contractul de finanțare se va încheia cu structura sportivă  la care este 

legitimat sportivul, strict pentru participarea la acțiunea sportivă 

internațională, cu specificarea clară a categoriilor de cheltuieli care vor fi 

suportate și a cuantumului acestora. 

d. Pentru asociaţiile judeţene pe ramură de sport din județul Alba: 

1. Se vor finanța programele sportive organizate de către acestea, în raza 

Unității Administrativ - Teritoriale - Județul Alba până la nivelul bugetului 

asigurat de către asociații din celelalte surse cum ar fi: venituri proprii, alocații 

de la bugetul de stat sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de lege; 

e. Finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale:  



1. În cazul federaţiilor sportive naţionale se vor finanța competițiile 

oficiale internaționale organizate de către Federațiile Sportive naționale în 

Județul Alba cu până la 50% din bugetul acțiunii sportive, în funcție de nivelul 

și amploarea evenimentului.  

2. În cazul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba finanțarea 

acțiunilor sportive cuprinse în calendarul acesteia, desfăşurate în raza unităţii 

administrativ-teritoriale, se va face cu o sumă până la nivelul bugetului alocat de 

către Ministerul Tineretului și Sportului. 

3. În cazul Inspectoratului Școlar Judeţean Alba se vor finanța 

programele sportive derulate în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, 

precum și alte programe sportive destinate stimulării sportului școlar. 

Art. 8. La calcularea finanțării acordate se ia în considerare strict bugetul alocat activității sportive 

directe, respectiv nu se vor lua în calcul sumele aferente celorlalte tipuri de cheltuieli, cum ar fi: 

cheltuielile cu personalul, (cu excepţia contractelor de activitate sportivă) cheltuielile generale de 

administrație, cheltuielile cu dotările/investițiile, etc.  

 

Art. 9. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune într-un singur exemplar şi va conţine 

următoarele documente: 

1. Cerere de finanţare (Anexa 1 la Regulament) 

2. Statutul și Actul constitutiv – copie; 

3. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs însoțit de hotărârea organului de conducere 

prin care a fost aprobat; 

4. Certificatul de identitate sportivă (CIS) – pentru structurile sportive; 

5. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice; 

6. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local; 

7. Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț prescurtat și cont 

prescurtat al rezultatului exercițiului financiar) - copie; 

8.     (1) Documente care să ateste performanțele obținute (diplome, clasamente oficiale, adrese 

oficiale din parte DJST, MTS, federații sportive, etc.). 

 (2) Documentația de solicitare a finanţării se depune de către solicitant, distinct, pentru 

fiecare program sportiv, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 7 din prezentul regulament, 

documentaţia având caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie 

semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de 

acesta. 

 (3) Sumele reprezentate în bugetul din cadrul cererii de finanțare vor fi prezentate exclusiv în 

lei. 

(4) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de solicitare a 

finanţării. 

(5) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma ”conform cu originalul” și vor fi 

semnate și ștampilate de către solicitant. 

(6) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea contractului de 

finanțare.   

Art. 10. (1) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie expresă sau se 

depune la Registratura Consiliului Județean Alba, la adresa indicată mai jos: 

Consiliul Judeţean Alba 

            P-ţa Ion I.C. Brătianu nr. 1 

510118 Alba Iulia 

Registratură, Cam. 6. 

(2) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin 

fax, e-mail) sau  trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite. 

 

Art. 11. (1) Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv în baza hotărârii Consiliului 

Județean Alba. 

(2) Finanţarea se va acorda în baza contractului de finanțare, în limita unui fond anual din 

bugetul local aprobat de către Consiliul Judeţean Alba, cu această destinaţie, stabilit potrivit 



prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local 

anual.  

Art. 12. (1) Solicitanţilor care au depus documentații de finanțare, care au fost dezbătute  și votate 

în ședința consiliului județean, li se va comunica hotărârea adoptată de către consiliului județean, la 

adresa comunicată în cererea de finanţare (Anexa nr. 1  la Regulament). 

(2) Solicitanţii ale căror documentații de finanțare au fost aprobate de către consiliul județean 

vor fi invitaţi la sediul autorităţii finanţatoare în vederea încheierii contractelor de finanţare. 

Art. 13 . Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte următoarele: 

a) să fie efectuate în perioada executării contractului; 

b) să fie necesare pentru realizarea acţiunii; 

c) să fie prevăzute în bugetul proiectului; 

d) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv  utilizarea 

eficientă a banilor şi un raport optim cost/beneficiu; 

e) să fie realizate de beneficiar în perioada de implementare a contractului; 

f) să fie înregistrate în  contabilitatea Beneficiarului; 

g) să fie identificabile şi verificabile; 

h) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative; 

i) cheltuielile eligibile vor putea fi plătite numai în măsura în care sunt justificate şi oportune. 

 

Art. 14. (1) Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora vor respecta prevederile legale în vigoare 

și vor fi aprobate prin hotărârea Consiliului Județean Alba, pentru fiecare beneficiar în parte, în 

funcție de specificul programelor sportive derulate.  

(2) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate pentru implementarea programului 

sportiv, vor fi prezentate în copii ştampilate şi certificate pentru conformitate cu originalul de către 

reprezentantul legal al organizaţiei, însoțite de un raport de activitate, în termenele stabilite în 

contactul de finanțare. 

 (3) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării 

contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior finalizării programelor sportive finanţate. 

Art. 15. Beneficiarul se obligă să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul programelor 

sportive  finanţate prin modalităţile convenite între părţi; 

Art. 16. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi 

îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va fi 

comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale. 

(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de 

finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti,  

(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din vina 

sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie autorității 

finanțatoare toate sumele primite şi utilizate necorespunzător. 

(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de 

întârziere, calculate de la data virării acestor sume de către autoritatea finanțatoare, în cuantumul 

prevăzut de legislaţia privind colectarea creanţelor bugetare.  

Art. 17. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de atribuire 

sau derularea contractelor de finanţare se va transmite către solicitanţii finanţării sub formă de 

document scris. 

 (2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia 

documentelor care confirmă primirea. 

Art. 18. Anexa nr. 1 -  Cerere de finanţare, este parte integrantă a prezentului Regulament. 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA                                                                                   Anexa nr. 1 

JUDEŢUL ALBA                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și 

CONSILIUL JUDEŢEAN                             procedura de finanțare a programelor sportive 

 

 

CERERE DE FINANŢARE 

 

 

Beneficiar ............................... 

Nr. ............. din ....................... 

 

 

A) Date privind beneficiarul 
1. Denumirea beneficiarului.................................................................................................. 

2. Adresa ............................................................................................................................... 

3. Certificat de identitate sportivă nr...................................................................................... 

4. Cont nr. .................................., deschis la .......................................................................... 

5. Cod fiscal ........................................................................................................................... 

6. Alte date de identificare:.................................................................................................... 

Telefon ................................ Fax ......................................... 

E-mail .................. Web ....................................... 

7. Reprezentantul legal al solicitantului (numele şi prenumele, funcţia, telefon): 

 

 

B) Date privind programul sportiv 

 

1. Denumirea programului........................................................................................................................................................................ 

2. Scopul ................................................................................................................................................................................................... 

3. Obiective specifice ................................................................................................................................................................................ 

4. Activităţi din cadrul programului sportiv................................................................................................................................................ 

5. Participanţi (numărul şi structura)/activitate............................................................................................................................................ 

6. Costurile totale estimate pentru implementarea programului sportiv....................................................................................................... 

7. Valoarea bugetului propriu, aprobat, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea......................................................... 

8. Costuri solicitate spre finanțare (se vor detalia categoriile de cheltuieli necesare pentru implementarea programului sportiv), conform 

tabelului de mai jos: 

 



 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* Valoarea 

totală 

- LEI -  

Obiectiv/obiective 

Activitatea 1 Participanți la activitatea 1 Indemnizații, prime, etc.   

Cheltuieli de participare la competiții  

Cheltuieli cu bunuri și servicii  

Activitatea 2 Participanți la activitatea 1 Cheltuieli aferente contractelor de 

activitate sportivă 
 

Etc…  

  

Activitatea 3 Participanți la activitatea 1   

  

  

   

 

 

   

   

    

    

    

    

    

    

TOTAL BUGET SOLICITAT AUTORITĂȚII FINANȚATOARE  

 

 

*) Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prevăzute în H.G. 1447/2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, în statutele și regulamentele Federațiilor și 

Confederațiilor Naționale și Internaționale în legătură cu organizarea activităților și competițiilor sportive, în legislația privind achizițiile 

publice și în alte acte normative în vigoare. 

 

 

 



C) Resurse umane şi financiare ale beneficiarului, angrenate în realizarea acţiunilor din cadrul programului 
 

1. Resurse umane 
1.1.Număr de personal salariat - total......................................................................, 

din care antrenori (pentru cluburile sportive) ................................................................... 

1.2.Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive).......................... 

1.3.Număr de sportivi legitimaţi pe secţii ................................................................. 

1.4.Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană......................... 

1.5.Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană………………...... 

 

2. Resurse financiare 
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei , 

din care: 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei  

- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ......................... lei , din care: 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei  

- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

 

D) Parametrii de performanță 

 

1. Indicatori de performanță realizați în precedentul sezon competițional 

……………………………………………………………………………….. 

2. Obiectivele de performanță de realizat în sezonul competițional pentru care se solicită finanțarea 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 



ROMÂNIA     Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 265 / 24 august 2017 

UAT  JUDEŢUL ALBA                                                          BENEFICIAR 
Nr. ___________/_____                           Nr.  ..../..... 

      

 

CONTRACT-CADRU 

de finanțare a programelor sportive din bugetul local al Județului Alba  

 

 

Capitolul I - Părţile 

 

Autoritatea finanţatoare– UAT JUDEŢUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. P-ţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, cod 510118, judeţul Alba, tel. 0258813380, fax 0258813325, e-mail: 

cjalba@cjalba.ro, CUI 4562583, cont _______________________deschis la Trezoreria Alba Iulia, 

reprezentată prin Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, şi 

 

Beneficiarul – ________________________________________________ cu sediul în 

localitatea _______________________, str. ________________,  judeţul Alba, telefon 

____________, fax_________________, e-mail________________, cont ____________________, 

deschis la __________________, CUI/CIF ___________________, certificat de identitate sportivă 

(CIS) nr. ________________________, reprezentată prin __________________________, 

denumită în continuare Beneficiar, 

 

 în baza dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului 

de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, ale Hotărârii 

Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea 

violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; ale 

Ordonanței de Urgență nr. 77/2004 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii Concurenței nr. 21/1996, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 au convenit încheierea prezentului contract. 

  

Capitolul II - Obiectul contractului 
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea din bugetul local al Județului 

Alba a sumei de  .............      pentru:  

I. Finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public și a 

cluburilor sportive de drept privat (constituite ca persoane juridice fără scop 

patrimonial) înființate pe raza Județului Alba; 

SAU 

II. Finanțarea programelor sportive organizate în raza Județului Alba de către 

asociațiile județene, afiliate la federațiile sportive corespondente;  

SAU 

III. Finanțarea programelor sportive organizate în raza Județului Alba de către 

federațiile sportive naționale, Direcția județeană pentru sport și tineret Alba 

sau Inspectoratul școlar județean Alba. 

 

Capitolul III - Durata contractului 
Art. 2. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este 

valabil până la _____________, dar nu mai târziu de _____________ . 

mailto:cjalba@cjalba.ro


 (2) Termenul limită de efectuare a activităților din cadrul programelor sportive 

este_____________ 

 

Capitolul IV - Condiții de acordare a finanțării 
Art. 3. (1) Valoarea finanțării acordate de autoritatea finanțatoare este de _________ lei. 

 (2)Sumele reprezentând finanțarea din bugetul local al județului Alba vor fi utilizate 

pentru categoriile de cheltuielile, participanții și/sau acțiunile aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr.___ din data______. 

 Art. 4. (1) Plata sumei de _________ , reprezentând finanţarea acordată de către UAT 

Judeţul Alba se face pe baza solicitării scrise a beneficiarilor, integral sau în mai multe tranșe. 

 

 Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 a) să utilizeze suma prevăzută la art.1, exclusiv pentru finanţarea programelor sportive și 

pentru categoriile de cheltuieli, participanții și/sau acțiunile aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr.___ din data______ 

 b) să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul programelor sportive  finanţate; 

 c) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare, precum și a organelor de 

control abilitate ale statului să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute 

la art.3, alin.2; 

 d) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 15 de zile 

calendaristice de la data încheierii programelor sau activităților, următoarele documente: 

   ● raport intermediar/final privind realizarea obiectivului/obiectivelor, activităților, după caz, 

şi a indicatorilor prevăzuţi în contract; 

  ● raport financiar intermediar/final însoţit de documentele justificative pentru cheltuielile 

efectuate în cadrul programelor sportive finanțate; 

 e) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului 

contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de 

control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale 

în vigoare; 

 f) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi 

regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată, după caz; 

 g) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei şi dopajului în cadrul programelor sportive finanțate; 

 h) să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii 

finanţatorului; 

 i) parametrii sportivi de realizat de către beneficiar sunt cei asumați prin cererea de finanțare, 

care este parte a acestui contract. 

 

Art. 6. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) să vireze suma prevăzută la art. 1 în condițiile prevăzute la art. 4, pe baza solicitării scrise a 

beneficiarului.; 

    b) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de 

respectare a dispoziţiilor legale; 

    c) în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea 

finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau 

diminuarea sumei repartizate, după caz; 

 

Capitolul VI -  Răspunderea contractuală 

Art. 7. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor 

legale în vigoare. 



 

Capitolul VII- Rezilierea contractului 

Art. 8.(1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi 

îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va fi 

comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale. 

(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de 

finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, 

beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea 

finanţării cât şi beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar şi la cele materiale. 

(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din vina 

sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie autorității 

finanțatoare toate sumele primite. 

(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de 

întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către autoritatea finanțatoare, conform 

legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare. 

 Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 

 

Capitolul VIII – Litigii 

Art. 10. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract 

vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea 

nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii. 

 

Capitolul IX – Modificarea şi încetarea contractului 

 Art. 11. Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional cu acordul părților. în baza 

hotărârii Consiliului Județean Alba. 

 Art.12. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 

 a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

 b) prin acordul părţilor; 

 c) în urma ivirii unui caz de forţă majoră; 

 d) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către autoritatea finanțatoare. 

 

Capitolul IX - Dispoziţii finale 

Art. 13. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanţatoare şi controlul 

financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice. 

Art. 14. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în 

norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

Art. 15. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta. 

Art. 16. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru 

acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional. 

Art. 17. Toate documentele originale cu privire la implementarea proiectului vor fi păstrate 

de beneficiar timp de 5 ani de la data încheierii prezentului contract. 

Art. 18. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru 

instituția finanțatoare şi un exemplar pentru beneficiar. 

 

             AUTORITATE FINANŢATOARE,     BENEFICIAR, 

                        UAT Județul Alba 

  

                                    Președinte, 

                       Ion Dumitrel 

   



                               Director executiv,                                               Contabil-şef/responsabil 

                             Marian Florin Aitai 

 

                               Director executiv, 

                                   Ioan Bodea 

 

                               Director executiv 

                                 Liliana Negruț 

 

                              Avizat C.F.P.P.                        
   

 

                                     Avizat,  

                            Consilier juridic     

 

 

                      Întocmit, 

 

 

 

 

 

 
 

 


