ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura
de finanțare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi
completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 265/24 august 2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și
a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018 pentru modificarea şi
completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 3 lit. a și art. 173 alin. 5 lit. f
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 115/2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020;
- H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică
și administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
CONSILIERII JUDEŢENI:
RADU Călin
CHERECHEŞ Dan Ioan

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

SANDEA Dorin Gheorghe
CETERAŞ Marius Nicolae

Înregistrat cu nr. 189
Alba Iulia, 16 septembrie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport
Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 189 din 16 septembrie 2020

REGULAMENTUL
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive

Capitolul 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.
Capitolul 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare
Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte normative:
 O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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;
 H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
 H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările
ulterioare.
Capitolul 3. Scop şi domeniu de aplicare
Art. 3. (1) Scopul alocării de sume din bugetul local al Judeţului Alba este acela de a
susține atât programele sportive ale structurilor sportive înființate pe raza județului Alba, cât și
programele sportive derulate pe raza județului Alba de către alte instituții ale statului.
(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 pe raza Unităţii
Administrativ Teritoriale - Județul Alba;
b.) Programele sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza Unităţii
Administrativ Teritoriale - Județul Alba, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial;
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, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba ori
Inspectoratul Școlar Județean Alba.
(4) Suma alocată din bugetul local al Județului Alba, pentru finanțarea
programelor sportive prevăzute la art. 3 alin. 3, este stabilită prin hotărârea Consiliului Județean
Alba, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5) Contract de finanțare este contractul pe care autoritatea finanțatoare îl încheie
cu beneficiarul în decursul unui an bugetar care asigură finanțarea activităților din cadrul
programelor sportive care au loc într-un sezon competițional.
(6) În cazul sporturilor de echipă sezonul competițional se desfășoară, de regulă,
pe parcursul a doi ani bugetari.

(7) În cazul sporturilor individuale, sezonul competițional se desfășoară pe
parcursul unui an bugetar.
(8) Pentru un program sportiv pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de
la bugetul local al Județului Alba, un beneficiar poate încheia un singur contract de finanțare pe
parcursul unui sezon competițional.
(9) Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acordă finanțări
nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
Art. 4. Accesul la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor de către Judeţul Alba
prin Consiliul Județean Alba se face în funcție de sumele aprobate în buget cu aceasta
destinație.
Capitolul 4. Condiţii şi criterii de eligibilitate ale beneficiarilor
Art. 5. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării, beneficiarii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
a.) Pentru beneficiarii - structuri 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 structuri sportive de drept privat - persoane juridice fără scop patrimonial
sau structuri sportive 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 înainteze o solicitare de finanțare completă către Unitatea Administrativ
Teritorială - Judeţul Alba;
4) să nu se afle în litigiu cu Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba;
5) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea
Administrativ - Teritorială Judeţul Alba;
6) 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;
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 naționale care pot avea
sediul și în afara județului Alba;
10) beneficiarul are prevăzut în statut şi în certificatul de identitate sportivă
activitatea corespunzătoare domeniilor/ramurilor sportive 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 înainteze o solicitare de finanțare completă către Unitatea Administrativ
Teritorială - Judeţul Alba;
4) să nu se afle în litigiu cu Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba;
5) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea
Administrativ - Teritorială Judeţul Alba;
6) 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;
7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor
constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii.
Art. 6. 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. 7. (1) Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba are dreptul de a respinge
solicitarea de finanțare beneficiarilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de
asociere/colaborare sau contracte de finanţare anterioare.
(2) În evaluarea cererilor de finanțare se vor avea în vedere rezultatele obținute în
sezonul competițional precedent sau în ultimele 24 luni anterioare datei de depunere a acestora.
Art. 8. (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), în sezonul competițional pentru care se solicită finanțarea, se
pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la nivelul bugetului aferent
programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură
sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul
local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
2) Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare participante în
competițiile oficiale naționale în prima ligă, în sezonul competițional pentru care se solicită
finanțarea, se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la 50% din nivelul
bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către
respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii,
subvenții de la bugetul local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
b.) În cazul sporturilor individuale:
1) Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de
seniori participante la competiții oficiale internaționale (Campionatele Europene, Campionatele
Mondiale, Jocurile Olimpice, Jocuri Mondiale, etc.) se pot aloca sume de la bugetul local al
Județului Alba până la nivelul bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită
finanțarea, asigurat de către respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate
constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul local, donații, sponsorizări, parteneriate și
alte surse de finanțare atrase.
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, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către
respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii,
subvenții de la bugetul local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
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 50% din nivelul bugetului, aferent
programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură
sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul
local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
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, aferent
programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură
sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul
local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
5) Se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba pentru finanțarea
participării sportivilor componenți ai loturilor naționale (juniori, tineret și seniori) la
Campionatele Europene, Campionate Mondiale, Jocurile Mondiale și Jocurile Olimpice, precum
și a antrenorilor acestora. 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.
c.) Pentru asociaţiile judeţene pe ramură de sport din județul Alba:
1) Se pot finanța programele sportive organizate de către acestea, în raza Unității
Administrativ Teritoriale - Județul Alba până la nivelul bugetului realizat și executat pentru anul

bugetar precedent, exclusiv sumele provenite din finanțarea anterioară acordată din bugetul local
al Județului Alba.
e.) Finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale:
1) În cazul federaţiilor sportive naţionale se pot finanța competițiile oficiale
internaționale organizate de către Federațiile Sportive Naționale în raza unităţii administrativteritoriale cu până la 50% din bugetul acțiunii sportive.
2) În cazul organizării finalelor campionatelor naţionale pe ramură de sport de
către Federaţiile Sportive Naţionale, în raza unităţii administrativ-teritoriale, Unitatea
Administrativ - Teritorială Județul Alba poate susţine, acţiunile sportive respective, cu materiale
personalizate necesare premierii participanţilor(medalii, trofee, tricouri, diplome, şepci, etc.).
3) În cazul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba finanțarea acțiunilor
sportive cuprinse în calendarul acesteia, desfăşurate în raza Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Alba, se va face cu o sumă până la nivelul bugetului alocat de către Ministerul
Tineretului și Sportului pentru acțiunea sportivă / acțiunile sportive a căror finanțare este
solicitată.
4) În cazul Inspectoratului Școlar Judeţean Alba se pot finanța programele
sportive derulate în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, Olimpiadei Gimnaziilor,
precum și alte programe sportive destinate stimulării sportului școlar.
Art. 9. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune într-un singur exemplar,
însoțită de un opis, şi va conţine următoarele documente:
1) Cerere de finanţare semnată de reprezentantul legal și ștampilată (anexa
nr. 1 la Regulament);
2) Statutul și Actul constitutiv, pentru structurile sportive de drept privat,
respectiv actul administrativ al autorității publice în subordinea căruia se află instituția de drept
public și regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, pentru cluburile sportive de drept
public și instituțiile publice – copie;
3) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru fiecare program sportiv pentru
care se solicită finanțarea, însoțit de hotărârea organului de conducere prin care a fost aprobat cu
specificarea cheltuielilor bugetare aferente activității sportive (anexa nr. 2 la Regulament);
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 sau declarație pe proprie răspundere că nu este plătitor de impozit;
7) Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț
prescurtat și cont prescurtat al rezultatului exercițiului financiar); în cazul în care acestea nu sunt
finalizate se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior - copie;
8) Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Unitatea
Administrativ - Teritorială Judeţul Alba, că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la
Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba, că nu face obiectul unei proceduri de dizolvare
sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a
actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; (anexa nr. 3 la Regulament);
9) Documente care să ateste performanțele obținute (diplome, clasamente
oficiale, adrese oficiale din partea DJST, MTS, federații sportive, etc.) - copii.
(2) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune de către solicitant distinct
pentru fiecare program sportiv, cu respectarea criteriilor prevăzute în prezentul regulament.
(3) Documentația de solicitare a finanţării depusă are 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.
(4) Sumele reprezentate în bugetul din cadrul cererii de finanțare vor fi prezentate
exclusiv în lei.
(5) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de
solicitare a finanţării.
(6) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma „conform cu
originalul” și vor fi semnate și ștampilate de către solicitant sau de către o persoană împuternicită
legal de acesta.
(7) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea

contractului de finanțare.
(8) Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba își rezervă dreptul de a solicita
orice document considerat relevant pentru acordarea finanțării și pentru verificarea modului de
cheltuire a acesteia.
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
Str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1
cod poştal 510118, localitatea 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.
(3) Documentațiile de solicitare a finanțării înregistrate la registratura Consiliului
Județean Alba vor fi analizate din punct de vedere al eligibilității, al încadrării în prevederile
prezentului regulament, precum și a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categorii de
cheltuieli de către o comisie constituită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Alba.
Art. 11. (1) Finanțarea programului sportiv se acordă în baza unui contract încheiat între
autoritatea finanțatoare și structura sportivă, după aprobarea cererii de finanțare prin hotărâre a
Consiliului Județean Alba.
(2) Finanţarea se va acorda în limita unui fond anual aprobat în bugetul local 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 Alba, li se va comunica hotărârea adoptată de către
acesta, 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 Alba vor fi invitați la sediul autorității finanțatoare în vederea încheierii
contractelor de finanțare.
Art. 13. (1) Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte
următoarele condiții:
a.) să fie efectuate în perioada executării contractului;
b.) să fie necesare pentru realizarea programelor sportive finanțate;
c.) să fie prevăzute în bugetul programelor sportive;
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 înregistrate în contabilitatea Beneficiarului;
f.) să fie identificabile şi verificabile;
g.) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative.
(2) Nu se pot deconta din sumele provenite din finanțarea acordată de Consiliul
Județean Alba, cheltuieli care au fost angajate de beneficiar anterior încheierii contractului, chiar
dacă aceste cheltuieli se referă la programul sportiv finanțat.
(3) Pe parcursul derulării contractului de finanțare, categoriile de cheltuieli
aferente finanțării acordate din bugetul local al Județului Alba pentru programul sportiv aprobat
pot fi modificate, cu încadrarea în valoarea totală a finanțării, printr-o notificare, cu justificarea
motivelor care au condus la aceasta, în limita a maxim 10% din valoarea categoriei de cheltuieli
de destinație.
(4) În situația modificării liniilor bugetare ale aceleași categorii de cheltuieli,
beneficiarul are obligația de a transmite o notificare la contractul de finanțare.
(5) În situația modificărilor peste limita de 10% din valoarea categoriei de
cheltuieli de destinație, beneficiarul finanțării are obligația de a solicita încheierea unui act
adițional.
(6) Pentru orice solicitare care implică modificarea valorii totale a contractului
este necesară încheierea unui act adițional.
Art. 14. (1) Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora vor respecta prevederile legale
în vigoare și vor fi aprobate prin hotărâre a 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 contractul de finanțare.
(3) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada
derulării contractului de finanţare, cât şi ulterior finalizării programelor sportive finanțate.
(4) Autoritatea finanţatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca
plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în raport cu faza derulării programului sportiv și
cheltuielile aferente, durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de
organizare și funcționare ale beneficiarului.
(5) Sumele acordate și nejustificate de către beneficiar vor fi restituite împreună
cu dobânzile legale calculate conform legii.
Art. 15. Beneficiarul se obligă să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul
programelor sportive finanţate prin modalităţile convenite între părţi.
Capitolul 5. Procedura de raportare
Art. 16. (1) Pe parcursul derulării contractului, beneficiarii au obligația să depună la
Consiliul Județean Alba următoarele raportări:
 raportări intermediare - depuse înainte de solicitarea fiecărei tranşe, în vederea
justificării tranșei anterioare;
 raportare finală - depusă în termen de 15 zile de la finalizarea activităților din cadrul
programului sportiv pentru care se acordă finanțarea, dar nu mai târziu de termenul de
valabilitate a contractului și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului
proiect cuprinzând atât finanțarea Consiliului Județean Alba, cât și finanțarea proprie.
(2) Raportările vor fi depuse atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic
fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Capitolul 6. Sancțiuni
Art. 17. (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 sumele primite și 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.
Capitolul 7. Dispoziții finale
Art. 18. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de
atribuire sau derularea contractelor de finanţare se va transmite către solicitanţii finanţării în
formă scrisă.
(2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia
documentelor care confirmă primirea.
Art. 19. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanțărilor pentru activitatea
sportivă acordate din bugetul județului, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, cu modificările și
completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Județean Alba
prin care s-a aprobat.
Art. 20. Prezentul regulament se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe pagina de
internet www.cjalba.ro.

Anexe la regulament
Art. 21. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:
Anexa nr. 1 - Cerere de finanţare
Anexa nr. 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli al programului sportiv
Anexa nr. 3 - Declarație pe proprie răspundere.

Anexa nr. 1 la Regulamentul privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive

CERERE DE FINANŢARE
A. Aplicantul:
1. Solicitant:
1. Denumirea solicitantului:
2. Prescurtarea:
3. Adresa:
4. Certificat de identitate sportivă:
5. Alte date de identificare:Telefon:
E-mail:
Fax:
Web:
2. Date bancare:
Denumirea băncii:
Numărul de cont:
Titular:
Cod fiscal:
3. Datele persoanei care are dreptul legal de a reprezenta solicitantul:
1. Numele complet:
2. Telefon:
3. Fax:
4. E-mail:
4. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3):
1. Numele complet:
2. Telefon:
3. Fax:
4. E-mail:

B) Date privind programul sportiv:
1. Titlul/Denumirea programului sportiv:

2. Descrierea programului sportiv, a scopului și obiectivelor acestuia, precum și a
resurselor solicitantului

3. Justificarea caracterului de anvergură și importanța pentru finanțator a
programului:
4. Activităţile desfășurate pentru implementarea programului sportiv:
Activități/acțiuni din cadrul
programului sportiv

Locul
Perioada de desfășurare
desfășurării
a activității/acțiunii

Activitatea 1

Participanți
(numărul și structura)
Participanți la
activitatea 1
Participanți la
activitatea 2
Participanți la
activitatea 3
Participanți la
activitatea 4

Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea 4
Etc.

5. Suma solicitată spre finanțare UAT Județul Alba necesară pentru implementarea
programului sportiv:
6. Graficul estimativ al cererilor de finanțare din totalul bugetului solicitat
autorității finanțatoare:
a) Integral până la data de………………..
b) În următoarele tranșe:
- tranșa I în valoare de………….., până la data de …………
- tranșa II în valoare de……….…, până la data de …………
- tranșa III în valoare de…………, până la data de …………
Etc.
C) Resurse umane şi financiare ale solicitantului:
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:
- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei,
- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei,
- 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:
- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei,
- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei,
- 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 sau în ultimele
24 luni
………………………………………………………………………………..
2. Obiectivele de performanță de realizat în sezonul competițional pentru care se solicită
finanțarea
……………………………………………………………………………….
E) Alte documente:
1. În cazul solicitărilor pentru finanțarea participării sportivilor componenți ai loturilor
naționale și a antrenorilor acestora la competițiile internaționale oficiale vor fi
anexate adrese din parte Federațiilor Sportive Naționale din care să rezulte
convocarea la loturile naționale precum și costurile acoperite de către acestea pentru
fiecare competiție
2. În cazul solicitărilor depuse de către Federațiile Sportive Naționale pentru finanțarea
organizării de competiții internaționale oficiale, în Județul Alba, federaţiile vor anexa
regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale respectivelor competiții.

Nr. înregistrare/Data:

Reprezentantul legal al solicitantului,
Numele și prenumele:
Semnătura:
Ștampila solicitantului:

Anexa nr. 2 la Regulamentul privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programelor sportive

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - ESTIMAT

Programul sportiv …………………………………..

Nr.
crt
A
I
1
a)
b)
c)
d)
2
II

1

2
3
4

5
6

7

Denumire indicator
B
VENITURI TOTAL (1+2) din
care:
Contribuția beneficiarului
contribuție proprie
donații
sponsorizări
alte surse
Finanțare nerambursabilă din
bugetul local al județului Alba
CHELTUIELI TOTAL din
care:
Cheltuieli pentru plata
participanților la activitatea
sportivă, efectuate în baza unui
contract individual de muncă
sau a unui contract de activitate
sportivă conform legii
Cheltuieli transport, cazare și
masă
Cheltuieli privind alimentația de
efort
Cheltuieli privind plata
arbitrilor, medicilor și altor
persoane
Cheltuieli privind asigurarea
persoanelor, a materialelor, a
echipamentului sportiv și a altor
bunuri
Cheltuieli pentru achiziționarea
de materiale și echipament
sportiv
Cheltuieli medicale ( vitamine
și susținătoare de efort,
medicamente, materiale
sanitare, unguente, produse
pentru refacere și recuperare) și
pentru controlul doping

SUMA
-lei1=2+3

Contribuție
finanțator
-lei2

Contribuție
beneficiar lei
3

Participanti
(numărul și
structura)
4

8 Alte categorii de cheltuieli:
pentru organizarea, respectiv
desfășurarea acțiunilor sportive,
servicii închiriere baze sportive
etc
pentru realizarea acțiunilor de
cercetare, informare,
consultanță în domeniul
sportului, realizarea
materialelor video/audio etc
cheltuieli pentru materiale de
promovare a activității sportive
Indemnizații sportive, prime și
alte drepturi
Reprezentatul legal al solicitantului
(nume, prenume și
semnătură)

Responsabil financiar
(nume, prenume și
semnătură)

Anexa nr. 3 la Regulamentul privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programelor sportive

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de
............................., în localitatea ................................., domiciliat în ......................., str.
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ
......................, posesor al .................., seria ............nr. ....................eliberat de
.............................la
data
de
....................,
cod
numeric
personal
.......................................................,
în
calitate
de
reprezentant
legal
al
beneficiarului...........................................................
cu
datele
de
identificare......................................./sediu........................... .
Cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul penal (Legea nr.286/2009) cu
modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că ....................................................(denumirea. beneficiarului).
- nu se află în litigiu cu UAT Județul Alba;
- nu are obligații de plată exigibile din anul anterior la UAT Județul Alba;
- nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
- nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum și a legii.
Dau prezenta
............................ .

declarație

REPREZENTANT LEGAL,
(nume, prenume și semnătura)

fiindu-mi

necesară

la

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

DATA

pentru

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 20665 din 16 septembrie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare
Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și
Sportului prevede că „O politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și
performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”.
Prin modificările aduse Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului s-a creat un cadru
legal coerent pentru finanțarea de către autoritățile administrației publice locale a programelor
sportive. Astfel, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot
aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept
public și privat înființate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. De asemenea, prin hotărâre a
autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local
pentru finanțarea programelor sportive desfășurate în raza județului Alba, de către asociațiile
județene pe ramură de sport, federațiile sportive naționale, Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.
În mod similar, tot prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice
locale se stabilesc condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de
cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive.
Experienţa anilor precedenţi a dovedit existenţa unei legături direct proporționale între
susținerea financiară de la bugetele centrale și locale și nivelul performanțelor atinse de către
echipele și sportivi care au beneficiat de aceasta.
Anul competițional 2020 a fost profund afectat din cauza declanșării pandemiei mondiale
cauzate de apariția noului coronavirus SARS-CoV-2. Programele de pregătire ale sportivilor au
fost total atipice, în acest an fiind impuse o serie de reguli noi și restricții. Majoritatea
competițiilor oficiale internaționale au fost anulate sau amânate pentru anul viitor astfel că
sportivii din județul Alba, componenți ai loturilor naționale, nu au mai avut șansa obținerii de
rezultate internaționale în acest an.
Prin inițierea acestui proiect de hotărâre se are în vedere optimizarea cadrului specific
pentru susținerea activității sportive din județul Alba prin adaptarea la condițiile specifice
impuse de noul coronavirus.
Astfel, considerăm că este necesară modificarea şi completarea Regulamentului privind
condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, de președintele consiliului județean, de
vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în condițiile legii, a fost inițiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 189/16 septembrie 2020.
Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de
hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
supunerii lui spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Alba din luna
septembrie 2020.
La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CONSILIERI JUDEŢENI,
RADU Călin CHERECHEŞ Dan Ioan SANDEA Dorin Gheorghe CETERAŞ Marius

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20663/16 septembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 16 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 17 septembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 189/16 septembrie 2020 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru
modificarea şi completarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția Gestionarea Patrimoniului
Direcția Dezvoltare și Bugete
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
Nr. 18186/11 august 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi
completările ulterioare
Potrivit art.3 alin.1 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și
completările ulterioare, ”Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ,
instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine
sportul pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de
practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale”. De asemenea, în art. 69 din
Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, se
precizează următoarele: la alin. (1) ”Structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul
Olimpic Român, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la
bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de
contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice centrale
sau locale, după caz.”, iar la alin. (2) ”Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul şi
volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea
programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi
responsabilităţile părţilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi controlul financiar se
fac în condiţiile legii.”
Obiectivul principal al inițierii acestui proiect de hotărâre este acela de a optimiza cadrul
specific pentru susținerea activității sportive din Județul Alba în contextul creat de apariția noului
coronavirus.
Prin modificările aduse acestui regulament se dorește ca finanțarea programelor sportive
să răspundă şi nevoilor sportivilor de înaltă performanță care reprezintă cu mândrie județul Alba
în competițiile internaționale la cel mai înalt nivel.
Având în vedere cele prezentate, consideram că Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
modificării şi completării Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, conține
cerințele de oportunitate și legalitate pentru a fi inițiat, conform prevederilor art. 44 alin.1 din
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba.
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