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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantari din bugetul
comunei Corbu pentru activitati sportive organizate in baza Legii nr.69/2000 legea educatiei fizice si sportului
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 18.08.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere prevederile art.18^1 alin.2), alin.3), alin.4), art.67^1 alin.3) ,
art.69 alin.1) si art.18 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.4) lit.a) alin.6) lit.a) pct.6; art.45 alin.1) si art.115
alin.1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba Regulamentul privind acordarea de finantari din bugetul comunei
Corbu pentru activitati sportive organizate in baza Legii nr.69/2000-legea educatiei
fizice si sportului, prevazut in Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 –Cu ducerea la indeplinire se imputerniceste executivul.
Art.3- Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi
depus la dosarul sedintei, un exemplar la Juridic si un exemplar domnului primar. Se
publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 13 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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Anexa la HCL nr.48/18.08.2017

Regulament privind acordarea de finantari din bugetul comunei Corbu, pentru
activitati sportive organizate in baza Legii nr.69/20000 a educatiei fizice si
sportului
CUPRINS:
1. DISPOZITII GENERALE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Scopul Regulamentului
Prevederi legale
Termenii de referinta
Principiile de atribuire a contractelor de finantare
Prezentarea generala

2. CONDITIILE, CRITERIILE DE FINANTARE SI CUANTUMUL PE FIECARE
CATEGORIE DE CHELTUIELI
2.1.
2.2.
2.3.

Conditii de finantare
Criteriile de finantare
Cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli

3. GHID DE CONTRACTARE SI DE DECONTARE A CHELTUIELILOR
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Prevederi financiare generale
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Contractul de finantare

4. LISTA FORMULARELOR

1. DISPOZITII GENERALE
1.1. Sopul Regulamentului

Prezentul Regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a
procedurii privind acordarea de finantari din bugetul comunei Corbu pentru finantarea
programelor sportive din anul 2017 si anul competitional 2017-2018 ale cluburilor
sportive de drept public si ale cluburilor sportive de drept privat asociatii sportive
infiintate pe raza unitatii administrativ-teritoriale, a programelor sportive organizate de
catre asociatiile judetene pe ramuri de sport, afiliate la federatiile sportive
corespondente, federatiile sportive nationale, directiile judetene pentru sport si tineret,
ori inspectoratele scolare judetene, in raza unitatii administrativ-teritoriale.
1.2 Prevederi legale
Acordarea de finantari din bugetul comunei Corbu pentru programele sportive
ale cluburilor sportive de drept public si ale cluburilor sportive de drept privat, asociatii
sportive infiintate pe raza unitatii administrativ-teritoriale, a programelor sportive
organizate de catre asociatiile judetene pe ramuri de sport, afiliate la federatiile sportive
corespondente, federatiile sportive nationale, directiile judetene pentru sport si tineret,
ori inspectoratele scolare judetene, in raza unitatii administrativ-teritoriale se va face
cu aplicarea urmatoarelor prevederi legale:
- Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, actualizata;
- H.G. nr.884/2001 pentru 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,
actualiata;
1.3 Termeni de referinta
In intelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos au
urmatoarea semnificatie:
a) autoritate finantatoare –comuna Corbu;
b) activitate sportiva- complex de actiuni care au ca scop comun indeplinirea unor
obiective cu caracter sportiv: actiuni de pregatire sportiva, competitiile sportive
si alte actiuni sportive, denumite impreuna actiuni sportive;
c) actiune de pregatire sportiva- actiune sportiva desfasurata in tara sau in
strainatate, realizata in baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia
sau mai multor persoane calificate avand ca scop dezvoltarea psihomotrica a
individului si participarea la competitii sportive;
d) competitie sportiva –actiune sportiva organizata de structuri sportive si/sau de
alte entitati competente in baza unui regulament;
e) competitie sportiva interna –competitie sportiva la care, conform regulamentului
de desfasurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din
Romania;
f) competitie sportiva interna de nivel comunal, orasenesc sau municipalcompetitie sportiva interna care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul
acesteia desemnarea unui castigator la nivel comunal, orasenesc sau
municipal;
g) organiztii sportive- persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit
actului de infiintare sau statutului, pot organiza, participa si/sau finanta actiuni
sportive;

h) beneficiar -cluburile sportive de drept public si cluburile sportive de drept privat,
asociatii sportive infiintate pe raza unitatii administrativ-teritoriale, asociatiile
judetene pe ramuri de sport, afiliate la federatiile sportive corespondente,
federatiile sportive nationale, directiile judetene pentru sport si tineret, ori
inspectoratele scolare judetene care depun solicitari de finantare din bugetul
local;
i) perioada precompetitionala –perioada de pregatire a sezonului competitional
intern si international;
j) perioada competitionala –perioada in care Federatia Romana organizeaza
competitii;
k) cheltuieli eligibile- cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea, in
conditiile prezentului regulament;
l) fonduri publice- sume alocate din bugetul comunei Corbu;
1.4 Principiile de atribuire a contractelor de finantare
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare sunt:
a) libera concurenta –asigurarea conditiilor pentru ca oricare solicitant sa aiba
dreptul de a deveni beneficiar;
b) transparenta- punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor
referitoare la aplicarea procedurii de finantare;
c) neretroactivitatea- excluderea posibilitatii destinarii fondurilor unei activitati a
carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului
de finantare.
1.5 Prezentarea generala
Scopul si obiectivele generale pentru acordarea de finantari din bugetul comunei
Corbu
Prin acordarea de finantari din bugetul comunei Corbu, se doreste sustinerea, din
punct de vedere financiar a programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public
si ale cluburilor sportive de drept privat, asociatii sportive infiintate pe raza unitatii
administrativ-teritoriale, a programelor sportive organizate de catre asociatiile judetene
pe ramuri de sport, afiliate la federatiile sportive corespondente, federatiile sportive
nationale, directiile judetene pentru sport si tineret, ori inspectoratele scolare judetene,
in raza unitatii administrativ-teritoriale.
Scopul acordarii finantarilor de la bugetul local este Promovarea sportului de
performanta, respectiv valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de
selectie, pregatire si competitie care sa asigure autodepasirea continua, realizarea de
recorduri nationale precum si obtinerea victoriei.
Potrivit dispozitiilor prezentului regulament, nu se acorda finantari pentru activitati
ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului si/sau activitati generatoare de
profit.
Fondurile financiare se aloca, pentru programele sportive, finantandu-se
cheltuielile efectuate pentru: plata participantilor la activitatea sportiva, pregatire
(cantonamente) pentru participare (taxe, inchiriere teren/sala), transport, cazare,
masa, achizitionare echipamente si materiale sportive, organizare competitii, taxe
federatie, arbitraj, alimentatie de efort, indemnizatii sportive, premii, asigurare de
accidente, cheltuieli medicale si alte cheltuieli necesare desfasurarii activitatii sportive,

in limita prevederilor legale precizate in Legea nr.69/2000 si prevederile H.G.
nr.1447/2007.
Neindeplinirea clauzelor contractuale va duce la rezilierea contractului,
beneficiarul acestuia este obligat la returnarea sumelor primite, la care se vor stabili
dobanzi si penalitati conform legislatiei in vigoare si prevederilor contractuale.
Proiectele din domeniul sportiv pentru care se solicita finantare din bugetul local
vor fi finantate in cadrul limitelor bugetului anual aprobat de Primaria comunei Corbu,
stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si
raportarea bugetului local.
2. CONDITIILE, CRITERIILE DE FINANTARE SI CUANTUMUL PE FIECARE
CATEGORIE DE CHELTUIELI
1.1.

Conditii de finantare

Conditiile minimale pe care structura sportiva de drept public/privat trebuie sa le
indeplineasca pentru a putea accesa finantare de la bugetul local sunt:
a) este structura sportiva recunoscuta in conditiile legii avand sediul pe raza
teritorial administrativa a comunei Corbu. Acest lucru se va dovedi cu
urmatoarele documente:
-certificat de identitate sportiva;
- certificat de inregistrare fiscala;
-avizul de constituire si autorizatia de functioanre;
-certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial (unde e cazul);
b) dovada afilierii la federatia sportiva nationala de specialitate, prin act emis de
aceasta;
c) nu are obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele catre stat;
d) declaratie pe propria raspundere potrivit formularului 1 din prezentul regulament;
2.2. Criteriile de finantare
1.
2.
3.
4.
5.
2.

Finantarea programelor sportive se aproba in functie de:
Nivelul
competitional
la
care
activeaza
structura
sportiva
(national/international);
categoriile de varsta (seniori/juniori (I,II,III,IV si copii);
esalonul in care participa structura sportiva (esalonul1/esalonul2/altele);
obiectivele stabilite (clasarea pe locurile I-IV/participare);
rezultatele obtinute la competitiile din anii anteriori ;
GHID DE CONTRACTARE SI DE DECONTARE A CHELTUIELILOR

Procedura de decont a cheltuielilor justificative este guvernata de legislatia
romaneasca, indiferent de tara de provenienta si modalitatile de plata ale
produselor/serviciilor pentru care s-au efectuat aceste cheltuieli.
Toate documentele vor fi in limba romana.
2.1.

Prevederi financiare generale

Pentru ca o cheltuiala sa fie aprobata si decontata trebuie sa fie o cheltuiala
eligibila, aferenta unei activitati/actiuni derulate exclusiv in cadrul proiectului pentru
care s-a acordat finantarea. Documentul de referinta pentru stabilirea eligibilitatii

cheltuielilor este bugetul de venituri si cheltuieli care face parte din propunerea
financiara.
2.2.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile daca sunt indeplinite urmatoarele
conditii:
-reflecta costuri necesare si rezonabile pentru realizarea proiectului;
- sunt necesare, oportune si justificate;
- sunt legate in mod direct de obiectul contractului de finantare;
-sunt identificabile si verificabile;
-sunt sustinute de acte si documente justificative corespunzatoare;
-au fost efectuate conform prevederilor Legii nr.69/2000, actualizata.
Sunt considerate cheltuieli eligibile in cadrul proiectului urmatoarele categorii:
a) cheltuieli cu salariile participantilor la activitatea sportiva;
b) cheltuieli cu indemnizatii sportive si premii;
c) prestari servicii;
d) cheltuieli cu transportul participantilor si al persoanelor implicate in proiect;
e) cheltuieli cu cazarea participantilor si al persoanelor implicate in proiect;
f) cheltuieli cu masa participantilor si al persoanelor implicate in proiect;
g) cheltuieli cu inchirierea de baze sportive, spatii si a altor bunuri
h) cheltuieli pentru achizitionarea de materiale si echipament sportiv;
i) taxe catre federatia sportiva de specialitate pentru inscriere in campionate,
legitimare sportivi;
j) alte cheltuieli necesare desfasurarii activitatii sportive ;
2.3.

Cheltuieli neeligibile

Sunt considerate cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului urmatoarele categorii
de cheltuieli:
-achizitionarea de dotari necesare realizarii proiectului;
-realizarea de studii si cercetari;
-transport cu taxi;
-cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe;
-achizitie de terenuri si cladiri;
-depasirile de buget;
-comisioane bancare;
-diferentele de curs valutar;
-acoperirea unor debite ale beneficiarului;
-tutun, alcool, cafea;
-cheltuieli ocazionate de activitati generatoare de profit;
-alte cheltuieli care contravin legislatiei in vigoare privind finantarile din fondurile
publice;
3.4 Contractul de finantare

Comuna Corbu va incheia un Contractul de finantare cu solicitantii ale caror
proiecte au fost aprobate in vederea finantarii, cu respectarea prevederilor legale in
vigoare.
Solicitantii vor implementa proiectul asa cum acesta a fost prezentat in solicitarea
de finantare si in bugetul de cheltuieli.
Nerespectarea de catre beneficiar a obligatiilor asumate prin contractul de
finantare atrage obligarea acestora la restituirea partiala sau integrala a sumelor
primite, la care se adauga dobanda legala calculata la sumele acordate, in conditiile
legii.
3.

LISTA FORMULARELOR

Urmatoarele formulare fac parte integranta din prezentul Regulament:
Formular 1- Declaratie pe propria raspundere;
Formular 2- Raport intermediar/ final de activitate.
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