
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anul V, Nr. 7 
 

Iulie 2019 

HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII 

ŞI ALTE ACTE 

HATÁROZATOK, ELNÖKI 

RENDELKEZÉSEK ÉS MÁS ANYAGOK 

V. évfolyam, 7. szám 
 

2019. július 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

118 privind validarea mandatului de consilier județean 

al domnului Opra - Beni Béla 
 

3 

119 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 108/2016 privind organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, pe principalele domenii de activitate 
 

3 

120 privind completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 67/2019 pentru 

aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 

2019 
 

3 

121 cu privire la rectificarea bugetului propriu al 

Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2019 
 

4 

122 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna 13/2019 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna 
 

11 

123 privind aprobarea Documentației cadastrale privind 

dezlipirea imobilului înscris în Cf. nr. 24533 

Malnaș sub nr. cad. 24533 cu nr. top 1357/2 
 

14 

124 privind finanțarea de către Consiliul Județean 

Covasna din fonduri publice a programului sportiv 

de utilitate publică „Promovarea sportului de 

performanță” 
 

14 

125 privind numirea comisiei de evaluare a 

documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare 

a contestațiilor în cadrul programului sportiv de 

utilitate publică „Promovarea sportului de 

performanță” 
 

33 

  
 

 

 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

118 Opra-Beni Béla úr megyei tanácsosi 

mandátumának igazolásáról 
 

3 

119 a 2016/108-as számú, Kovászna Megye Tanácsa 

szakbizottságainak megalakulásáról szóló Határozat 

mellékletének módosítására 

 
 

3 

120 a 2019-es költségvetési évre vonatkozó egyes 

tagsági díjak kifizetésének jóváhagyásáról szóló 

2019/67-es számú határozat mellékletének 

kiegészítésére 
 

3 

121 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű 

közintézmények 2019-es évi költségvetésének 

kiigazítására 
 

4 

122 a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa 

szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének 

jóváhagyásáról szóló 2019/13-as számú határozat 

2-es számú mellékletének módosítására 

 
 

11 

123 a málnási 24533 sz. telekkönyv, 24533 kataszteri 

szám, 1357/2 toposzám alatti ingatlan leválasztási 

kataszteri dokumentációjának jóváhagyásáról 
 

14 

124 Kovászna Megye Tanácsa által közpénzből 

megvalósuló Teljesítménysport népszerűsítése 

című közhasznú sportprogram támogatására 

 
 

14 

125 a Teljesítménysport népszerűsítése című közhasznú 

sportprogram keretében benyújtott pályázati 

dokumentációkat elbíráló, illetve fellebbezési 

bizottságok kinevezésére 

33 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

KOVÁSZNA MEGYE 
 

HIVATALOS KÖZLÖNYE 

MONITORUL OFICIAL 
 

al JUDEŢULUI COVASNA 
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S U M A R 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA 
 

   

Nr. 
 

Hotărârea 
 

Pag. 
 

126 privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 

2 la Contractul de finanțare nr. 78/20.02.2019 

încheiat între Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe 

prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe și Asociația SEPSI - SIC 
 

33 

127 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 60/2016 cu 

privire la stabilirea normativului de dotare cu 

autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru 

Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice 

de interes judeţean 
 

35 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

T A R T A L O M 
 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 
 

   

Szám 
 

Határozat 
 

Oldal 
 

126 a Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán 

keresztül, Sepsiszentgyörgy municípium, 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsán keresztül és a 

Sepsi-Sic Sportklub Egyesület egymással kötött 

78/2019.02.20-as számot viselő szerződésének 2-es 

számú módosító okirata elfogadására 
 

33 

127 Kovászna Megye Tanácsának és a megyei 

érdekeltségű közintézményeknek gépkocsikkal való 

ellátására és a havi üzemanyag fogyasztásra 

vonatkozó intézkedések szabályozását meghatározó 

Kovászna Megye Tanácsa 2016/60-as számú 

határozata 2-es számú mellékletének a módosítására 
 

35 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 



 3 

HOTĂRÂREA Nr. 118/2019 

privind validarea mandatului de consilier județean al 

domnului Opra - Beni Béla 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 15 iulie 2019, având în vedere: Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 108/2019 privind încetarea de 

drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Bodó 

Lajos; art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare; adresa Uniunii Democrate Maghiarilor 

din România - Organizația Teritorială Trei Scaune nr. 

119/20.06.2019, înregistrată la Registratura Consiliului 

Județean Covasna sub nr. 6816/20.06.2019, Procesul-verbal al 

Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni prin 

care se propune validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Opra - Beni Béla; ţinând cont de rezultatul votului 

deschis privind validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Opra - Beni Béla; în baza prevederilor art. 31 alin. 

(3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările și completările ulterioare și art. 602 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al 

domnului Opra - Beni Béla, supleant pe lista de candidați a 

Uniunii Democrate Maghiarilor din România - Organizația 

Teritorială Trei Scaune, în urma alegerilor locale din data de 05 

iunie 2016, mandat devenit vacant ca urmare a încetării de drept a 

mandatului de consilier județean al domnului Bodó Lajos. 

Art.2. Anexa la Hotărârea nr. 105/2016 privind declararea 

Consiliului Județean Covasna ca legal constituit în urma 

alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, se modifică în mod 

corespunzător. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la 

instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la 

adoptare sau de la comunicare, în cazul celor absenţei de la 

şedinţă. 
 

Sfântu Gheorghe, la 15 iulie 2019. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 119/2019 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 108/2016 privind organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, 

pe principalele domenii de activitate 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 15 iulie 2019, analizând Referatul de motivare al 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 108/2016 

privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate, având 

în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice și 

Dezvoltarea Teritoriului, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna; Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 118/2019 privind validarea 

mandatului de consilier judeţean al domnului Opra Beni-Béla; 

opţiunea formulată de consilierul judeţean privind comisia din 

care dorește să facă parte, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 7421/04.07.2019; ținând 

cont de dispozițiile art. 124 coroborat cu art. 182 alin. (4) și în 

temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 108/2016 privind organizarea Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele 

domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

- La punctul III „Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, administrația publică locală, programe și investiții”, 

numărul 1 va avea următorul cuprins: 

„1. Opra Beni - Béla - prima opţiune”. 
 

Sfântu Gheorghe, la 15 iulie 2019. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 120/2019 

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 67/2019 pentru aprobarea plății unor 

cotizații pentru anul bugetar 2019 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 15 iulie 2019, analizând Referatul de motivare a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind completarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 67/2019 

pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2019, 

având în vedere: Raportul comun al Direcţiei Juridice și 

Dezvoltarea Teritoriului și al Direcției Economice, Avizele 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna, 

Hotărârea Consiliului Director al Asociației Club Sportiv Sepsi-

SIC nr. 1/2019, înregistrată la Registratura generală a Consiliului 

Județean Covasna sub nr. 6933/24.06.2019; în baza art. 173 alin. 

(1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

67/2019 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul 

bugetar 2019, cu completarea ultrioară, se completează în 

sensul că după numărul curent 10 se introduce o nouă poziție, 

numărul curent 11 cu următorul cuprins: 

” 

Nr. 

crt. 
Structura 

Cuantumul 

anual - lei 

11. Asociaţia Club Sportiv Sepsi-SIC 171.500/sem. II 

” 
 

Sfântu Gheorghe, la 15 iulie 2019. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
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HOTĂRÂREA Nr. 121/2019 

cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2019 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 15 iulie 2019, analizând Referatul de motivare a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2019; având în 

vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei Economice precum 

și Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Covasna; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; în baza art. 173 alin. 

(3) lit. „a” şi în temeiul art. 182 alin. (1) din din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 

2019, conform anexelor nr. 1C, 1/1c, 1/3c, 1/14a, 1/26a, 1/28a, 

VP
1
, VP1a, VP2b, VP4a, VP7a, INV1/1c, INV VP2a, INV 

VP7a și COT2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Aprobă utilizarea sumei de 9 mii lei din excedentul 

anului precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii 

de dezvoltare a bugetului pe anul 2019. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcția 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna, precum și instituțiile publice interesate. 
 

Sfântu Gheorghe, la 15 iulie 2019. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexa nr. 1C la Hotărârea nr. 121/2019 

 

BUGETUL LOCAL pe anul 2019 

 

- mii lei (RON) - 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2019 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

329 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 9,00 
  

9,00 
 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
9,00 

  
9,00 

 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
      

4 
CHELTUIELI CURENTE 

(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 

     

117 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -523,50 
  

-523,50 
 

118 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -523,50 
  

-523,50 
 

144 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 523,50 
  

523,50 
 

146 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 523,50 
  

523,50 
 

147 Alte transferuri curente interne 55.01.18 523,50 
  

523,50 
 

214 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

9,00 
  

9,00 
 

368 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 9,00 
  

9,00 
 

369 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 9,00 
  

9,00 
 

370 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 9,00 
  

9,00 
 

373 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 9,00 
  

9,00 
 

331 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 

(cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 
50.02 -351,00 

  
-351,00 

 

332 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 172,50 
  

172,50 
 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
172,50 

  
172,50 

 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

163,50 
  

163,50 
 

4 
CHELTUIELI CURENTE 

(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 163,50 

  
163,50 

 

144 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 163,50 
  

163,50 
 

146 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 163,50 
  

163,50 
 

147 Alte transferuri curente interne 55.01.18 163,50 
  

163,50 
 

214 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

9,00 
  

9,00 
 

368 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 9,00 
  

9,00 
 

369 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 9,00 
  

9,00 
 

370 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 9,00 
  

9,00 
 

373 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 9,00 
  

9,00 
 

334 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 172,50 
  

172,50 
 

335 Autoritati executive 51.02.01.03 172,50 
  

172,50 
 

336 
Alte servicii publice generale 

(cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 
54.02 -523,50 

  
-523,50 

 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
-523,50 

  
-523,50 

 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

-523,50 
  

-523,50 
 

4 
CHELTUIELI CURENTE 

(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 -523,50 

  
-523,50 

 

117 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -523,50 
  

-523,50 
 

118 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 -523,50 
  

-523,50 
 

338 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -523,50 
  

-523,50 
 

366 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 360,00 

  
360,00 

 

367 
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 

65.02.12+ 65.02.50) 
65.02 150,00 

  
150,00 

 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
150,00 

  
150,00 

 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

150,00 
  

150,00 
 

4 
CHELTUIELI CURENTE 

(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 150,00 

  
150,00 

 

144 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 150,00 
  

150,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2019 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

146 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 150,00 
  

150,00 
 

147 Alte transferuri curente interne 55.01.18 150,00 
  

150,00 
 

384 Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului 65.02.50 150,00 
  

150,00 
 

395 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 210,00 
  

210,00 
 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
210,00 

  
210,00 

 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) 
 

210,00 
  

210,00 
 

4 
CHELTUIELI CURENTE 

(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 210,00 

  
210,00 

 

144 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 210,00 
  

210,00 
 

146 A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 210,00 
  

210,00 
 

147 Alte transferuri curente interne 55.01.18 210,00 
  

210,00 
 

407 Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03) 67.02.05 10,00 
  

10,00 
 

410 
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 

agrement 
67.02.05.03 10,00 

  
10,00 

 

412 Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 200,00 
  

200,00 
 

497 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 -9,00 
  

-9,00 
 

508 DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97 99.02 -9,00 
  

-9,00 
 

510 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 -9,00 
  

-9,00 
 

663 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 

(cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 
50.02 -360,00 

  
-360,00 

 

664 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 163,50 
  

163,50 
 

665 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 163,50 
  

163,50 
 

666 Din total capitol: 51.02.01.03 163,50 
  

163,50 
 

667 
Alte servicii publice generale 

(cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50) 
54.02 -523,50 

  
-523,50 

 

668 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -523,50 
  

-523,50 
 

693 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 
63.02 360,00 

  
360,00 

 

694 
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 

65.02.12+65.02.50) 
65.02 150,00 

  
150,00 

 

711 Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului 65.02.50 150,00 
  

150,00 
 

722 Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 210,00 
  

210,00 
 

734 Servicii recreative si sportive (cod +67.02.05.02+67.02.05.03) 67.02.05 10,00 
  

10,00 
 

737 
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 

agrement 
67.02.05.03 10,00 

  
10,00 

 

739 Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 200,00 
  

200,00 
 

1026 
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 
49.02 9,00 

  
9,00 

 

1027 
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 

(cod 51.02+54.02+55.02) 
50.02 9,00 

  
9,00 

 

1028 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 9,00 
  

9,00 
 

1029 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03) 51.02.01 9,00 
  

9,00 
 

1030 Autoritati executive 51.02.01.03 9,00 
  

9,00 
 

1179 Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02) 96.02 -9,00 
  

-9,00 
 

1183 DEFICIT 1) 99.02.97 99.02 -9,00 
  

-9,00 
 

1184 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 -9,00 
  

-9,00 
 

 

Anexa nr. VP1 la Hotărârea nr. 121/2019 

 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

pe anul 2019 

 

- mii lei (RON) - 

Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2019 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

1 
TOTAL VENITURI 

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) 
00.01 16,00 

  
16,00 

 

2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 16,00 
  

16,00 
 

8 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 16,00 
  

16,00 
 

20 
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 
00.14 16,00 

  
16,00 

 

47 
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 

(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 
37.10 16,00 

  
16,00 

 

48 Donatii si sponsorizari 37.10.01 16,00 
  

16,00 
 

49 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 

dezvoltare a bugetului local (cod -37.10.04) 
37.10.03 -16,00 

  
-16,00 

 

50 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 16,00 
  

16,00 
 

213 

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 

49.10 16,00 
  

16,00 
 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
16,00 

  
16,00 

 

42 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -27,00 
  

-27,00 
 

45 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 5,50 
  

5,50 
 

51 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -32,50 
  

-32,50 
 

62 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 27,00 

  
27,00 

 

63 Uniforme si echipament 20.05.01 15,00 
  

15,00 
 

65 Alte obiecte de inventar 20.05.30 12,00 
  

12,00 
 

66 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 3,70 
  

3,70 
 

68 Deplasari in strainatate 20.06.02 3,70 
  

3,70 
 

71 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 -2,00 
  

-2,00 
 

73 Pregatire profesionala 20.13 -2,00 
  

-2,00 
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Nr. 

rând 
Denumirea indicatorilor Cod 

Anual 

2019 

din care: 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

74 Protectia muncii 20.14 0,30 
  

0,30 
 

214 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

16,00 
  

16,00 
 

368 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 16,00 
  

16,00 
 

369 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 16,00 
  

16,00 
 

370 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 16,00 
  

16,00 
 

372 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 
     

374 Alte active fixe 71.01.30 16,00 
  

16,00 
 

42 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 4,00 
  

4,00 
 

45 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 4,00 
  

4,00 
 

71 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 -2,00 
  

-2,00 
 

73 Pregatire profesionala 20.13 -2,00 
  

-2,00 
 

227 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 
63.10 16,00 

  
16,00 

 

244 Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 16,00 
  

16,00 
 

1 
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)  
16,00 

  
16,00 

 

214 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) 
 

16,00 
  

16,00 
 

368 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 16,00 
  

16,00 
 

369 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 16,00 
  

16,00 
 

370 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 16,00 
  

16,00 
 

372 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 16,00 
  

16,00 
 

246 
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 

(cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 
66.10.06 16,00 

  
16,00 

 

247 Spitale generale 66.10.06.01 16,00 
  

16,00 
 

372 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 -16,00 
  

-16,00 
 

374 Alte active fixe 71.01.30 16,00 
  

16,00 
 

42 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 -31,00 
  

-31,00 
 

45 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,50 
  

1,50 
 

51 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -32,50 
  

-32,50 
 

62 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 27,00 

  
27,00 

 

63 Uniforme si echipament 20.05.01 15,00 
  

15,00 
 

65 Alte obiecte de inventar 20.05.30 12,00 
  

12,00 
 

66 Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 3,70 
  

3,70 
 

68 Deplasari in strainatate 20.06.02 3,70 
  

3,70 
 

74 Protectia muncii 20.14 0,30 
  

0,30 
 

376 Donatii si sponsorizari 37.10.01 16,00 
  

16,00 
 

377 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 

dezvoltare a bugetului local 
37.10.03 -16,00 

  
-16,00 

 

510 
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 

(cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL 
00.01SD 16,00 

  
16,00 

 

511 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 16,00 
  

16,00 
 

512 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 16,00 
  

16,00 
 

513 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10) 00.14 16,00 
  

16,00 
 

517 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04) 37.10 16,00 
  

16,00 
 

518 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 16,00 
  

16,00 
 

669 
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 
49.10 16,00 

  
16,00 

 

683 
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

(COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 
63.10 16,00 

  
16,00 

 

700 Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 16,00 
  

16,00 
 

702 
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 

(cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 
66.10.06 16,00 

  
16,00 

 

703 Spitale generale 66.10.06.01 16,00 
  

16,00 
 

 

Anexa nr. INV 1/1c la Hotărârea nr. 121/2019 

 

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE 

cu finanațare din bugetul centralizat al unității administrativ-teritoriale în anul 2019 pentru CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

*)  I-credit de angajament 

*) II-credit bugetar 
- lei - 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator 

(sursa/capitol/grupa) 
Credite*) 

Program 2019 
Estimări 

2020 

Estimări 

2021 

Estimări 

2022 

Estimări 

anii 

ulteriori 
Program 

Influențe 

rectificare 

Program 

actualizat 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
BUGET LOCAL Total 

general, din care: 

I 186.344.502,07 9.000,00 186.353.502,07 0,00 0,00 
  

II 85.045.000,00 9.000,00 85.054.000,00 74.544.940,00 42.486.240,00 
  

1.1 A 
Lucrari in 

continuare 

I 165.473.952,07 0,00 165.473.952,07 0,00 0,00 
  

II 70.246.000,00 0,00 70.246.000,00 68.361.390,00 42.486.240,00 
  

1.2 B Lucrari noi 
I 11.579.550,00 0,00 11.579.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 5.396.000,00 0,00 5.396.000,00 6.183.550,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 C 
Alte cheltuieli de 

investitii 

I 9.291.000,00 9.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 9.403.000,00 9.000,00 9.412.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Din TOTAL 

desfasurat, potrivit 

clasificatiei bugetare 

pe capitole si titluri 

bugetare, astfel: 

x x x x x x x x 

2 
Titlul 71 Active 

nefinanciare, din care: 

I 23.022.322,07 9.000,00 23.031.322,07 0,00 0,00 
  

II 38.754.000,00 9.000,00 38.763.000,00 0,00 0,00 
  

2.1 
Cap. 51.02 total 

(A + B + C), din care: 

I 7.707.000,00 9.000,00 7.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 7.707.000,00 9.000,00 7.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nr. 

crt. 

Denumire indicator 

(sursa/capitol/grupa) 
Credite*) 

Program 2019 
Estimări 

2020 

Estimări 

2021 

Estimări 

2022 

Estimări 

anii 

ulteriori 
Program 

Influențe 

rectificare 

Program 

actualizat 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

A 

Obiective în 

continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 1.098.000,00 0,00 1.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 1.098.000,00 0,00 1.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Construcții pentru 

marcarea limitei 
de județ 

I 98.000,00 
 

98.000,00 
    

II 98.000,00 
 

98.000,00 
    

2. 

Reamenajare și 

refuncţionalizare 

clădire CT 

Biblioteca Jud. 

Bod Peter 

I 1.000.000,00 
 

1.000.000,00 
    

II 1.000.000,00 
 

1.000.000,00 
    

B 

Obiective noi 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Extindere, 

modernizare 

Școala 
Gimnazială 

Specială Sfântu 

Gheorghe și 

demolare garaj și 

magazie 

I 1.500.000,00 
 

1.500.000,00 
    

II 1.500.000,00 
 

1.500.000,00 
    

C 
Alte cheltuieli de 

investitii (total) 

I 5.109.000,00 9.000,00 5.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 5.109.000,00 9.000,00 5.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a. 

Total, achiziţii imobile 

(1+2+3+…) 

I 1.930.000,00 0,00 1.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 1.930.000,00 0,00 1.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Achiziționare 
imobil "Centru de 

sprijin și suport 

pentru tinerii 

peste 18 ani 

proveniți din 

sistemul de 

protecție a 

copilului" 

I 750.000,00 
 

750.000,00 
    

II 750.000,00 
 

750.000,00 
    

2. 

Cumparare 
imobil monument 

istoric CFI 

Comandau 

I 1.180.000,00 
 

1.180.000,00 
    

II 1.180.000,00 
 

1.180.000,00 
    

b. 

Total, dotări 

independente 

(1+2+3+…) 

I 1.064.500,00 9.000,00 1.073.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 1.064.500,00 9.000,00 1.073.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Servere de retea 
I 250.000,00 

 
250.000,00 

    
II 250.000,00 

 
250.000,00 

    

2. 
Pachet software 

pentru rețea 

I 250.000,00 
 

250.000,00 
    

II 250.000,00 
 

250.000,00 
    

3 Multifunctională 
I 17.000,00 

 
17.000,00 

    
II 17.000,00 

 
17.000,00 

    

4 Autoturism 
I 164.000,00 

 
164.000,00 

    
II 164.000,00 

 
164.000,00 

    

5 
Autoutilitare 4x4 

-2buc 

I 175.000,00 
 

175.000,00 
    

II 175.000,00 
 

175.000,00 
    

6 
Autoutilitara 4 

buc 

I 177.000,00 
 

177.000,00 
    

II 177.000,00 
 

177.000,00 
    

7 Motoforeză 
I 5.000,00 

 
5.000,00 

    
II 5.000,00 

 
5.000,00 

    

8 

Sistem de aer 

conditionat 

incorporabil in 

tavan 

I 26.500,00 
 

26.500,00 
    

II 26.500,00 
 

26.500,00 
    

9 
Videoproiector - 

2 buc 

I 
 

9.000,00 9.000,00 
    

II 
 

9.000,00 9.000,00 
    

c. 

Total, cheltuieli 

aferente studiilor de 

fezabilitate  si alte 

studii (1+2+3+…) 

I 614.500,00 0,00 614.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 614.500,00 0,00 614.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Proiectare planuri 

de amenajare a 

teritoriului 

judeţului Covasna 

I 161.000,00 
 

161.000,00 
    

II 161.000,00 
 

161.000,00 
    

2 

Proiectare (faza 

DALI+PT) în 
vederea finalizării 

lucrărilor de 

reabilitare și 

modernizare a 

Galeriei de Artă 

"Gyárfás Jenő", 

P-ța Libertății, 

nr.12, Sf. 
Gheorghe 

I 200.000,00 
 

200.000,00 
    

II 200.000,00 
 

200.000,00 
    

3 

Elaborare SF, 

studii, taxe,avize  

pt proiectul 

I 107.000,00 
 

107.000,00 
    

II 107.000,00 
 

107.000,00 
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Nr. 

crt. 

Denumire indicator 

(sursa/capitol/grupa) 
Credite*) 

Program 2019 
Estimări 

2020 

Estimări 

2021 

Estimări 

2022 

Estimări 

anii 

ulteriori 
Program 

Influențe 

rectificare 

Program 

actualizat 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

”Extindere, 

modernizare 

Școala 

Gimnazială 

Specială Sfântu 
Gheorghe și 

demolare garaj și 

magazie” 

4 

Elaborare DALI  

pentru "Centrul 

de informare, 

îndrumare și 

documentare 
Sfântu Gheorghe" 

I 120.000,00 
 

120.000,00 
    

II 120.000,00 
 

120.000,00 
    

5 

Elaborare  studii 

pentru "Centrul 

de informare, 

îndrumare și 

documentare 

Sfântu Gheorghe" 

I 26.500,00 
 

26.500,00 
    

II 26.500,00 
 

26.500,00 
    

d. 

Total, cheltuieli 

privind consolidările 

(1+2+3+…) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. 

Total, alte cheltuieli 

asimilate investitiilor 

(1+2+3+…) 

I 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Reabilitare " 

Castel Mikó" 

I 1.500.000,00 
 

1.500.000,00 
    

II 1.500.000,00 
 

1.500.000,00 
    

2.2 
Cap. 54.02 total (A + B 

+ C), din care: 

I 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 
Obiective în continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B 
Obiective noi 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 
Alte cheltuieli de 

investitii (total) 

I 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 

Total, dotări 

independente 

(1+2+3+…) 

I 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Sistem detector 

de fum 

I 7.000,00 
 

7.000,00 
    

II 7.000,00 
 

7.000,00 
    

2 
Sistem detectie 

antiefractie 

I 10.000,00 
 

10.000,00 
    

II 10.000,00 
 

10.000,00 
    

3 Grup electrogen 
I 10.000,00 

 
10.000,00 

    
II 10.000,00 

 
10.000,00 

    

4 
Sistem video de 

supraveghere 

I 91.000,00 
 

91.000,00 
    

II 91.000,00 
 

91.000,00 
    

2.3 
Cap. 60.02 total 

(A + B + C), din care: 

I 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 

Obiective în 

continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B 
Obiective noi 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 
Alte cheltuieli de 

investitii (total) 

I 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 

Total, dotări 

independente 

(1+2+3+…) 

I 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Autoturism 
I 70.000,00 

 
70.000,00 

    
II 70.000,00 

 
70.000,00 

    

2.4 
Cap. 61.02 total 

(A + B + C), din care: 

I 3.285.000,00 0,00 3.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 3.285.000,00 0,00 3.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 

Obiective în 

continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B 
Obiective noi 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 
Alte cheltuieli de 

investitii (total) 

I 3.285.000,00 0,00 3.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 3.285.000,00 0,00 3.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 

Total, dotări 

independente 

(1+2+3+…) 

I 3.285.000,00 0,00 3.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 3.285.000,00 0,00 3.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Autospeciale de 

lucru cu apă cu 

capacitate  (2cpl) 

cu rezervor min 
9000 l 

I 3.200.000,00 
 

3.200.000,00 
    

II 3.200.000,00 
 

3.200.000,00 
    

2. 

Remorcă dublu 

ax-3 buc , barca 

pneumatică 4-6 

locuri 

 

I 60.000,00 
 

60.000,00 
    

II 60.000,00 
 

60.000,00 
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Nr. 

crt. 

Denumire indicator 

(sursa/capitol/grupa) 
Credite*) 

Program 2019 
Estimări 

2020 

Estimări 

2021 

Estimări 

2022 

Estimări 

anii 

ulteriori 
Program 

Influențe 

rectificare 

Program 

actualizat 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Sistem de 

supraveghere 

perimetrală 

video-audio și 

control acces 

I 25.000,00 
 

25.000,00 
    

II 25.000,00 
 

25.000,00 
    

2.5 
Cap. 84.02 total 

(A + B + C), din care: 

I 11.842.322,07 0,00 11.842.322,07 
    

II 27.574.000,00 0,00 27.574.000,00 
    

A 

Obiective în 

continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 7.633.322,07 
 

7.633.322,07 
    

II 23.253.000,00 
 

23.253.000,00 
    

1 

Modernizare DJ 

103B km 

17+750-33+150 

Limita Județul 

Brașov-Dobârlău-
Bicfalău-Ozun 

(DN11) - Chilieni 

(DN12)-PNDL 

I 0,00 
 

0,00 
    

II 2.565.000,00 
 

2.565.000,00 
    

2 

Demolare pod 

metalic existent și 

construire pod 

nou peste pârâul 

Aita la km 9+951 
și reamenajarea 

intersecției între 

drumul judeţean 

DJ 131 și drumul 

județean DJ 

121A, devierea 

circulației de pe 

drumul județean 
DJ 131, cu pod 

provizoriu, 

localitatea Aita 

Mare -  PNDL 

I 3.500.000,00 
 

3.500.000,00 
    

II 3.500.000,00 
 

3.500.000,00 
    

3 

Reabilitare pod 

pe DJ 121A, km 

22+946  -PNDL 

I 2.000.000,00 
 

2.000.000,00 
    

II 2.000.000,00 
 

2.000.000,00 
    

4 

Inlocuire podeț 

pe DJ 121A, km 
23+985 -  PNDL 

I 188.000,00 
 

188.000,00 
    

II 188.000,00 
 

188.000,00 
    

5 

Modernizare DJ 

121A km 0+000 

– km 22+550, 

Întorsura 

Buzăului-Valea 

Mare-Boroşneu 

Mic-Boroşneu 
Mare-DN 13E- 

PNDL 

I 1.945.322,07 
 

1.945.322,07 
    

II 15.000.000,00 
 

15.000.000,00 
    

B 

Obiective noi 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Reabilitare pod 

DJ 121A km 

31+100 și 

modernizare DJ 

121A Moacșa -

Pădureni km 
31+000-32+700( 

execuție) 

I 3.500.000,00 
 

3.500.000,00 
    

II 3.500.000,00 
 

3.500.000,00 
    

C 
Alte cheltuieli de 

investitii (total) 

I 709.000,00 0,00 709.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 821.000,00 0,00 821.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. 

Total, dotări 

independente 

(1+2+3+…) 

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. 

Total, cheltuieli 

aferente studiilor de 

fezabilitate  si alte 

studii ( 1+2+3+…) 

I 709.000,00 0,00 709.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 821.000,00 0,00 821.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

DALI "Reabilitare 

drum județean DJ 

121E km 0-490-

km 1+300" 

I 85.000,00 
 

85.000,00 
    

II 85.000,00 
 

85.000,00 
    

2 

DALI 

"Reabilitare pod 

DJ113 peste râul 

Olt km 36+301 și 
modernizare 

drum județean 

DJ113 km 35-

050-km 37+397, 

Bixad -gara CFR 

Bixad" 

 

I 198.000,00 
 

198.000,00 
    

II 198.000,00 
 

198.000,00 
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Nr. 

crt. 

Denumire indicator 

(sursa/capitol/grupa) 
Credite*) 

Program 2019 
Estimări 

2020 

Estimări 

2021 

Estimări 

2022 

Estimări 

anii 

ulteriori 
Program 

Influențe 

rectificare 

Program 

actualizat 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Reabilitare pod 

DJ 121A km 

31+100 și 

modernizare DJ 

121A Moacșa -
Pădureni km 

31+000-32+700 

(DALI, PT) 

I 300.000,00 
 

300.000,00 
    

II 412.000,00 
 

412.000,00 
    

4 

DALI 

Modernizare drum 

județean Dj 121A 

km 46+000-km 

48+350 

I 126.000,00 
 

126.000,00 
    

II 126.000,00 
 

126.000,00 
    

3 

Titlul 58 Proiecte cu 

finantare din fonduri 

externe nerambursabile, 

aferente cadrului 

financiar 2014-2020 din 

care: 

I 163.322.180,00 
 

163.322.180,00 
    

II 46.291.000,00 
 

46.291.000,00 74.544.940,00 42.486.240,00 
  

3.1 
Cap. 66.02 total 

(A + B + C), din care: 

I 6.579.550,00 
 

6.579.550,00 0,00 0,00 
  

II 396.000,00 
 

396.000,00 6.183.550,00 0,00 
  

B 

Obiective noi 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 6.579.550,00 
 

6.579.550,00 0,00 0,00 
  

II 396.000,00 
 

396.000,00 6.183.550,00 0,00 
  

1. 

Extinderea 

unității de primire 

urgențe și 

amenajare cale de 

acces ambulanțe 

la Spitalul 

Județean de 
Urgență "dr. 

Fogolyan 

Kristof" Sf. 

Gheorghe 

I 6.579.550,00 
 

6.579.550,00 
    

II 396.000,00 
 

396.000,00 6.183.550,00 
   

3.2 
Cap. 67.02 total 

(A + B + C), din care: 

I 21.816.150,00 
 

21.816.150,00 0,00 0,00 
  

II 976.000,00 
 

976.000,00 15.804.000,00 5.036.150,00 
  

A 

Obiective in continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 21.816.150,00 
 

21.816.150,00 
    

II 976.000,00 
 

976.000,00 15.804.000,00 5.036.150,00 
  

1. 

Reabilitarea 

Ansamblului 
Muzeului 

Național Secuiesc 

Sfantu Gheorghe 

I 21.816.150,00 
 

21.816.150,00 
    

II 976.000,00 
 

976.000,00 15.804.000,00 5.036.150,00 
  

3.3 
Cap. 84.02 total 

(A + B + C), din care: 

I 134.926.480,00 
 

134.926.480,00 
    

II 44.919.000,00 
 

44.919.000,00 52.557.390,00 37.450.090,00 
  

A 

Obiective in continuare 

(1 + 2 + 3 + … ) 

I 134.926.480,00 
 

134.926.480,00 
    

II 44.919.000,00 
 

44.919.000,00 52.557.390,00 37.450.090,00 
  

1 

Reabilitare drum 

județean ”Interjud 

Covasna-

Harghita” - 
Tronson DJ 131 

de la intersectia 

cu DJ 122 până la 

limita județ 

Harghita 

I 47.059.550,00 
 

47.059.550,00 
    

II 9.931.000,00 
 

9.931.000,00 17.457.390,00 19.671.160,00 
  

2 

Reabilitarea drum 

județean 

,,Interjud 
Covasna-Brașov” 

de la DN 12 La 

DN13 prin 

Malnaș Băi, 

Baraolt, Augustin 

și Măierus-

tronson ,,Covasna 

de la DN12 prin 
Malnaș Băi, 

Baraolt până la 

limita județ ” 

I 87.866.930,00 
 

87.866.930,00 
    

II 34.988.000,00 
 

34.988.000,00 35.100.000,00 17.778.930,00 
  

 

Anexa nr. COT2 la Hotărârea nr. 121/2019 

 

COTIZAŢII ALE JUDEŢULUI COVASNA PE ANUL 2019 

 
- lei - 

NR. 

CRT. 
DENUMIRE 

COTIZAŢII 

PE ANUL 2019 
Influențe TOTAL 

1 Agenţia de Dezvoltare Regională Centru Alba Iulia 407.050,00 
 

407.050,00 

2 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 

3 Asociaţia Club Sportiv Sepsi -SIC 98.000,00 171.500,00 269.500,00 

4 Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna 1.290.000,00 
 

1.290.000,00 

5 Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 150.000,00 
 

150.000,00 
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NR. 

CRT. 
DENUMIRE 

COTIZAŢII 

PE ANUL 2019 
Influențe TOTAL 

6 Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România 500,00 
 

500,00 

7 Asociația Secretarilor de Judeţe din România 500,00 
 

500,00 

8 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al 

Deşeurilor in Judeţul Covasna” 
590.000,00 

 
590.000,00 

9 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” 200.000,00 
 

200.000,00 

10 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic 440.000,00 
 

440.000,00 

SUBTOTAL 3.196.050,00 163.500,00 3.359.550,00 

11 Adunarea Regiunilor Europene Strasbourg 19.000,00 
 

19.000,00 

TOTAL 3.215.050,00 163.500,00 3.378.550,00 

 

HOTĂRÂREA Nr. 122/2019 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna 13/2019 privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 15 iulie 2019, analizând Referatul de motivare a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna 13/2019 privind aprobarea Organigramei şi 

Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna, văzând Raportul Direcției Economice 

precum şi Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Covasna întocmite în acest sens, având în vedere: 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în 

baza art. 173, alin. (2), lit. „c” şi în temeiul art. 182, alin. (1) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna 13/2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului 

de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în 

conformitate cu prevederile art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

Art.III. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 52/2019 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna 13/2019 privind aprobarea Organigramei şi 

Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 15 iulie 2019. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Anexă la Hotărârea nr. 122/2019 

 

STATUL DE FUNCȚII 

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA 

 

Nr. 

crt. 
Structura 

Funcția de 

demnitate 

publică 

Funcția publică 

Clasa 
Gradul 

profesional 

Nivelul 

studiilor 

Funcţia contractuală Gradul/ 

treapta 

profesională 

Nivelul 

studiilor 
de 

conducere 
de execuție 

de 

conducere 

de 

execuție 

 
DEMNITARI 

1 
 

preşedinte 
    

S 
    

2 
 

vicepreşedinte 
    

S 
    

3 
 

vicepreşedinte 
    

S 
    

 
ADMINISTRATOR PUBLIC 

4 
       

administrator 

public   
S 

 
SECRETAR AL JUDEŢULUI 

5 
  

secretar al 
judeţului   

II S 
    

 
Compartiment de autoritate tutelară şi probleme sociale 

6 
   

consilier I debutant S 
    

 
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA TERITORIULUI 

7 
  

director 

executiv   
II S 

    

8 
  

director 

executiv 

adjunct 
  

II S 
    

 
Compartimentul juridic 

9 
   

consilier 

juridic 
I superior S 

    

10 
   

consilier 
juridic 

I superior S 
    

11 
   

consilier 

juridic 
I superior S 

    

12 
   

consilier 

juridic 
I superior S 

    

13 
   

consilier 

juridic 
I asistent S 

    

14 
   

consilier 

juridic 
I superior S 

    

 
Compartimentul administraţie publică 

15 
   

consilier I principal S 
    

16 
   

consilier I superior S 
    

17 
   

consilier I superior S 
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Nr. 

crt. 
Structura 

Funcția de 

demnitate 

publică 

Funcția publică 

Clasa 
Gradul 

profesional 

Nivelul 

studiilor 

Funcţia contractuală Gradul/ 

treapta 

profesională 

Nivelul 

studiilor 
de 

conducere 
de execuție 

de 

conducere 

de 

execuție 

 
Compartimentul relaţii cu publicul 

18 
   

consilier I superior S 
    

19 
   

consilier I superior S 
    

20 
   

consilier I asistent S 
    

 
Secretariatul A.T.O.P. 

21 
   

inspector I superior S 
    

22 
   

consilier I asistent S 
    

 
Compartimentul registratură 

23 
        

referent IA M 

24 
        

inspector 

de 
specialitate 

II S 

 
Serviciul investiţii şi patrimoniu 

25 
  

şef serviciu 
  

II S 
    

26 
   

consilier I superior S 
    

27 
   

consilier I superior S 
    

28 
   

consilier I asistent S 
    

29 
   

referent III superior M 
    

30 
   

consilier I asistent S 
    

31 
        

inspector 

de 

specialitate 

IA S 

32 
        

inspector 

de 
specialitate 

IA S 

 
Compartimentul achiziţii publice 

33 
   

consilier I superior S 
    

34 
   

inspector I superior S 
    

35 
   

consilier I superior S 
    

36 
   

referent III principal M 
    

 
Serviciul managementul proiectelor 

37 
  

șef serviciu 
  

II S 
    

38 
   

consilier I superior S 
    

39 
   

consilier I superior S 
    

40 
   

consilier I superior S 
    

41 
   

consilier I asistent S 
    

42 
   

consilier I superior S 
    

 
Unitatea de monitorizare a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna” 

43 
   

consilier I superior S 
    

44 
   

consilier I superior S 
    

 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 

45 
  

director 

executiv   
II S 

    

 
Serviciul buget-finanţe-contabilitate 

46 
  

şef serviciu 
  

II S 
    

47 
   

consilier I superior S 
    

48 
   

consilier I principal S 
    

49 
   

consilier I superior S 
    

50 
   

consilier I superior S 
    

51 
   

consilier I superior S 
    

52 
   

referent III superior M 
    

53 
   

consilier I superior S 
    

54 
        

casier 
 

M 

 
Compartimentul resurse umane 

55 
   

consilier I superior S 
    

56 
   

consilier I superior S 
    

57 
   

consilier I superior S 
    

58 
   

consilier I superior S 
    

 
Biroul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G. 

59 
  

şef birou 
  

II S 
    

60 
   

consilier I superior S 
    

61 
   

consilier I superior S 
    

62 
   

consilier I superior S 
    

63 
        

inspector 
de 

specialitate 

IA S 

64 
   

consilier I superior S 
    

 
Compartimentul informatic 

65 
   

consilier I superior S 
    

66 
   

referent de 

specialitate 
II superior SSD 

    

 
DIRECŢIA URBANISM ȘI ADMINISTRATIV 

67 
  

arhitect-şef 
  

II S 
    

68 
  

director 

executiv 

adjunct 
  

I S 
    

 
Compartimentul urbanism şi G.I.S. 

69 
   

consilier I superior S 
    

70 
   

consilier I superior S 
    

71 
   

referent III superior M 
    

72 
   

consilier I superior S 
    

73 
   

consilier I asistent S 
    

 
Compartimentul control urbanism 
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Nr. 

crt. 
Structura 

Funcția de 

demnitate 

publică 

Funcția publică 

Clasa 
Gradul 

profesional 

Nivelul 

studiilor 

Funcţia contractuală Gradul/ 

treapta 

profesională 

Nivelul 

studiilor 
de 

conducere 
de execuție 

de 

conducere 

de 

execuție 

74 
   

consilier I superior S 
    

75 
   

consilier I superior S 
    

 
Compartimentul administrativ-gospodăresc 

76 
        

inspector 

de 

specialitate 

I S 

77 
        

inspector 

de 
specialitate 

I S 

78 
        

referent IA M 

79 
        

inspector 

de 

specialitate 

IA S 

80 
        

inspector 

de 

specialitate 

IA S 

81 
        

referent IA M 

82 
        

referent IA M 

 
Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean 

83 
   

consilier I superior S 
    

84 
   

consilier I superior S 
    

85 
   

consilier I principal S 
    

 
CABINETUL PREŞEDINTELUI 

86 
        

director de 

cabinet  
S 

87 
        

consilier 
 

S 

88 
        

consilier 
 

S 

89 
        

consilier 
 

S 

 
SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEȚENE 

90 
       

şef serviciu 
 

II S 

91 
        

inspector 

de 

specialitate 

IA S 

92 
        

inspector 
de 

specialitate 

IA S 

93 
        

inspector 

de 

specialitate 

I S 

94 
        

referent IA SSD 

95 
        

inspector 

de 

specialitate 

II S 

96 
        

inspector 

de 
specialitate 

II S 

97 
        

muncitor 

calificat 
II M;G 

98 
        

muncitor 

calificat 
II M;G 

99 
        

muncitor 

calificat 
II M;G 

100 
        

șofer I M;G 

101 
        

şofer I M;G 

102 
        

şofer I M;G 

103 
        

şofer I M;G 

104 
        

şofer I M;G 

 
COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE 

105 
   

consilier I superior S 
    

106 
   

consilier I superior S 
    

107 
   

consilier I superior S 
    

 
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

108 
   

auditor I superior S 
    

109 
   

auditor I asistent S 
    

 
PERSONAL DE DESERVIRE GENERALĂ 

110 
        

muncitor 

calificat 
II M;G 

111 
        

muncitor 

calificat 
II M;G 

112 
        

îngrijitor 
 

M;G 

113 
        

îngrijitor 
 

M;G 

114 
        

îngrijitor 
 

M;G 

115 
        

îngrijitor 
 

M;G 
 

Funcția Număr de posturi 

Nr. total de demnitari 3 

Nr. total de funcții publice 73 

Nr. total de funcții publice de conducere 10 

Nr. total de funcții publice de execuție 63 

Nr. total de funcții contractuale 39 

Nr. total de funcții contractuale de conducere 2 

Nr. total de funcții contractuale de execuție 37 

Nr. total de posturi din cadrul autorității 115 
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HOTĂRÂREA Nr. 123/2019 

privind aprobarea Documentației cadastrale privind 

dezlipirea imobilului înscris în Cf. nr. 24533 Malnaș sub nr. 

cad. 24533 cu nr. top 1357/2 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 15 iulie 2019, analizând referatul de motivare a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

Documentației cadastrale privind dezlipirea imobilului înscris 

în Cf. nr. 24533 Malnaș sub nr. cad. 24533 cu nr. top 1357/2, 

având în vedere: Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice 

şi Dezvoltarea Teritoriului, Avizele comisiilor de specialitate, 

art. 87 alin. (5) şi art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, Legea cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, adresa Primăriei Comunei 

Malnaș nr. 2097/10.05.2019, înregistrată la Registratura 

Generală al Consiliului Judeţean Covasna cu nr. 

5228/13.05.2019, adresa Consiliului Județean Covasna nr. 

5228/16.05.2019, adresa Primăriei Comunei Malnaș nr. 

2248/20.05.2019, înregistrată la Registratura Generală al 

Consiliului Judeţean Covasna cu nr. 5429/20.05.2019, în baza 

art. 173 alin. (1) lit. „c” şi în temeiul art. 182 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Documentația cadastrală privind 

dezlipirea imobilului înscris în Cf. nr. 24533 Malnaș sub nr. 

cad. 24533 cu nr. top 1357/2, întocmită de către GYÖRGY 

EDE-ZSOLT PFA, înregistrată la ANCPI-OCPI Covasna 

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sfântu Gheorghe 

sub nr. 21316 din 21.06.2019, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în 

Comuna Malnaș, Localitatea Malnaș-Băi, judeţul Covasna, 

proprietatea privată al Judeţului Covasna și al Comunei 

Malnaș, în cote de ½ parte fiecare, înscris în CF nr. 24533 

Malnaș sub nr. cad. 24533 cu nr. top 1357/2, conform 

documentaţiei cadastrale întocmită de GYÖRGY EDE-ZSOLT 

PFA și a Referatului de admitere nr. 21316 din 21.06.2019, 

după cum urmează: 

- Lotul nr. 1 - nr. cad nou 24536, situat în localitatea 

Malnaș-Băi, Comuna Malnaș, Județul Covasna având suprafața 

măsurată de 2181 mp; 

- Lotul nr. 2 - nr. cad nou 24537, situat în localitatea 

Malnaș-Băi, Comuna Malnaș, Județul Covasna având suprafața 

măsurată de 860 mp. 

Art.3. Se va solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Covasna - Biroul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Sfântu Gheorghe înscrierea operaţiunilor potrivit art. 

2, prin grija Direcţiei Juridice şi Dezvoltarea Teritoriului. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și 

Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Teritoriului. 
 

Sfântu Gheorghe, la 15 iulie 2019. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
 

Notă: Anexa la Hotărârea nr. 123/2019 a fost comunicată celor interesați 
și poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Covasna. 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 124/2019 

privind finanțarea de către Consiliul Județean Covasna din 

fonduri publice a programului sportiv de utilitate publică 

„Promovarea sportului de performanță” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 15 iulie 2019, analizând Referatul de motivare al 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind finanțarea 

de către Consiliul Județean Covasna din fonduri publice a 

programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului 

de performanță”, având în vedere: Raportul de specialitate al 

Direcţiei economice, precum și avizele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna; Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 

privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, cu modificările și completările ulterioare; prevederile 

art. 18^1 alin. (2) și art. 67^1 alin. (3) din Legea educației 

fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările 

ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind 

aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor 

Legii educației fizice și a sportului; Ordinului ministrului 

tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din 

fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu 

modificările și completările ulterioare; Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului cadru al 

contractului de activitate sportivă (ordin comun al ministrului 

tineretului şi sportului şi al ministrului muncii şi justiţiei 

sociale); fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 

52/2003, privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, în baza art. 173 alin. (5) lit. „f” şi în 

temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Programul sportiv de utilitate publică în cadrul 

căruia se pot finanța de către Consiliul Județean Covasna 

programe sportive este „Promovarea sportului de performanță”. 

Art.2. Se aprobă Scopul și obiectivele programului sportiv 

de utilitate publică, care se finanțează de către Consiliul 

Județean Covasna,conform anexei nr. 1. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul privind condițiile, criteriile 

și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza 

prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și 

Direcţia Economică. 
 

Sfântu Gheorghe, la 15 iulie 2019. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 124/2019 

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI SPORTIV DE UTILITATE PUBLICĂ 

„PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ” 

CARE SE FINANȚEAZĂ DE CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 
I. Scopul și obiectivele generale: 

1. Programele sportive de utilitate publică care pot fi finanţate din fonduri publice de către Consiliul Județean Covasna au drept scop general: 

a) valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri 

naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei; 

b) premierea şi recompensarea unor rezultate sportive, încurajarea practicării sportului de performanţă. 

2. Obiectivele generale ale programelor sportive de utilitate publică sunt următoarele: 
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului comunităţilor locale şi ale României pe plan 

naţional şi internaţional; 

b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, naţional şi internaţional; 

c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor în paralel cu activitatea desfăşurată şi dezvoltarea programelor sportive dedicate categoriilor 

defavorizate; 

d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport; 

e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional; 

f) crearea de condiţii optime de pregătire şi participare la competiţii a sportivilor în baze sportive moderne, posibilitatea de organizare de evenimente sportive naţionale 
şi internaţionale care să aducă beneficii reale comunităţilor locale şi României. 

II. Scopul şi obiectivele specifice programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă“ 

Programul „Promovarea sportului de performanţă“ reprezintă un program naţional de promovare a practicării şi dezvoltării sportului de performanţă. Programul sportiv 

este un complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial sau un sezon 

competiţional, pentru o competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris(ă) în calendarul asociaţiei judeţene pe ramură de sport sau în calendarul 

federaţiei române pe ramură de sport. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, 

competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive. 
1. Scop: (1) Scopul specific al programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă“ finanțat de Consiliul Județean Covasna este valorificarea 

aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, 

precum şi obţinerea victoriei în cadrul programelor sportive inițiate de către organizațiile sportive așa cum sunt acestea stabilite la art. 4 din Regulamentul privind Condițiile, 

Criteriile și Procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin hotărârea Consiliului 

Județean Covasna, în următoarele domenii: 

a) baschet, 

b) handbal, 

c) ciclism, 
d) tenis de masă, 

e) natație, 

f) patinaj, 

g) tenis, 

h) gimnastică, 

i) triatlon, 

j) tir cu arcul, 
k) atletism, 

l)  fotbal în sală, 

m) lupte, 

n) fotbal, 

o) hockei pe gheață 

(2) Programele sportive inițiate de către organizațiile sportive arătate mai sus în domeniile arătate la alin. (1) al prezentului punct la lit. ”a – o” sunt denumite „programe 

sportive de utilitate publică“. 

2. Obiective: 
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului comunităţilor locale şi ale României pe plan 

internaţional; 

b) susţinerea şi dezvoltarea ramurilor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional; 

c) susţinerea şi dezvoltarea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sportului şcolar şi a sportului universitar; 

d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport; 

e) mărirea numărului de practicanţi şi sportivi legitimaţi, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecţie pe ramură de sport, identificarea de 

sportivi valoroşi care să obţină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală şi ţara noastră pe plan internaţional; 

f) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional; 
g) susţinerea sporturilor arătate la art. II, pct. 1, alin. (1) din prezenta ca forme de activităţi fizice care contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi 

în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional a participării județului și a ţării noastre la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a comunităţilor locale la 

dezvoltarea acestui fenomen. 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 124/2019 

 

REGULAMENT PRIVIND CONDIȚIILE, CRITERIILE ȘI PROCEDURA DE FINANȚARE A PROGRAMELOR SPORTIVE, ÎN BAZA 

PREVEDERILOR LEGII EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI NR. 69/2000, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

 
Scopul și cadrul legislativ 

Art. 1. (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general, condițiilor, criteriilor şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare 

nerambursabilă din bugetul județului Covasna, pentru programe de activitate  sportivă, în conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare. 
(2) Selecția proiectelor de finanțare nerambursabile a programelor sportive se face conform prezentului regulament. 

Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 

a) autoritate finanţatoare – Consiliul Județean Covasna; 

b) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte de finanţare a programelor sportive; 

c) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţare în cadrul unui program sportiv; 

d) contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna şi un beneficiar structură sportivă de drept public 

sau de drept privat cu personalitate juridică sau alte instituţii şi organizaţii conform legislaţiei în vigoare; 

e) finanţare - alocare financiară din fonduri publice pentru implementarea programelor sportive iniţiate de către structurile sportive, unităţile şi instituţiile de 
învăţământ pentru asociaţiile sportive şcolare şi universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru proiecte şi programe sportive, aşa cum sunt acestea definite la art. 4 din 

prezentul Regulament, de către Consiliul Județean Covasna, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

coroborate cu prevederile Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind 

finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive (ordin) şi cu celelalte dispoziţii legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică; 

f) fonduri publice - sume alocate din bugetul Județului Covasna de către Consiliul Județean Covasna pentru finanţarea programelor sportive, în condiţiile legii; 

g) solicitant - structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare, instituţie sau organizaţie îndreptăţită să solicite finanţarea şi să depună o cerere de finanţare 

pentru un program sportiv; 
h) structură sportivă - structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public sau privat, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un 

număr de înregistrare în Registrul sportiv; 
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i) contract de activitate sportivă - contract încheiat, în condiţiile legii, între structura sportivă şi o persoană fizică independentă (PIF) care poate fi: sportiv, antrenor, 

kinetoterapeut, maseur, doctor sportiv, asistent medical sportiv, manager sportiv, director tehnic, statistician, operator video, organizator de competiţii, personal auxiliar, alte 

persoane care contribuie la realizarea acţiunilor sportive dintr-un program sportiv de utilitate publică; 

j) program sportiv - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din 

cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive. Programele sportive 

aprobate de către autoritatea deliberativă sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“; 
l) sezon competiţional - complex de acţiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv, organizat de către o structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în 

vigoare la sporturi individuale sau jocuri sportive, însemnând: acţiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiţii sportive amicale şi oficiale, turnee de pregătire şi 

calificare, alte acţiuni specifice de pregătire, promovare şi închidere a unui program sportiv (festivitate/eveniment de premiere); 

m) acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor 

persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 

n) competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea 

rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 

o) competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din 
România; 

- competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel 

naţional; 

- competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui 

câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior; 

- competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel 

judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior; 
- competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive 

din mai multe ţări; 

p) alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în 

străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de 

practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 

q) organizaţii sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public ori privat, asociaţii sportive şcolare şi universitare fără personalitate juridică care, potrivit 

actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive; 

r) perioada precompetiţională - perioada de pregătire a sezonului competiţional intern şi internaţional; 
s) perioada competiţională - perioada în care Federaţia Română şi Federaţia Internaţională pe ramură de sport organizează competiţii; 

t) contribuție proprie – sume provenite din venituri proprii, donații, sponsorizări, parteneriate sau alte surse din finanțări atrase, mai puțin sume primite din fonduri 

publice. 

Art. 3. (1) Procedura de acordare a finanțărilor din fonduri publice, pentru programele sportive de utilitate publică, în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de activitate 

sportivă se face cu luarea în considerare a următoarelor prevederi legale: 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

- Legea concurenței nr. 21/1996; 

- Ordonanța de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței. 

- Ordinul nr. 631/19.06.2017 prind aprobarea modelului cadru al contractului de activitate sportivă (ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului 

muncii şi justiţiei sociale); 
- Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; 

 

Domeniu de aplicare, condiții și criterii de acces la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor 

Eligibilitatea programelor sportive 

 

Art. 4. (1) Prin hotărâre a Consiliului Județean Covasna se pot aloca sume din bugetul județului Covasna pentru finanțarea programelor sportive iniţiate de către 
organizaţiile sportive mai jos arătate din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, având scopul și după cum urmează: 

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

b) finanţarea programelor structurilor sportive de drept public sau de drept privat cu personalitate juridică sau alte instituţii şi organizaţii conform legislaţiei în vigoare, 

înfiinţate pe raza județului Covasna, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă; 

c) finanţarea programelor sportive organizate în raza județului Covasna de către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive corespondente; 

d) finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza județului Covasna de către federaţiile sportive naţionale; 

e) finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru înalta performanţă sportivă pe raza județului Covasna; 

(2) Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului. 
Art. 5. Consiliului Județean Covasna poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor/programelor sportive, în funcţie de bugetul disponibil. 

 

Criterii și condiții de eligibilitate pentru structurile / organizațiile sportive 

 

Art.6. (1) Criteriile şi condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive de drept public și privat arătate la art. 4, pentru accesarea 

finanțării, sunt următoarele: 

a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii sau o instituţie/organizaţie îndreptăţită să solicite finanţarea, în condiţiile legii; 
b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz; 

c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor 

depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; 

d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare / contract de asociere; 

e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat și impozitele şi taxele locale, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare; 

g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; 

h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; 
i) să participe cu o contribuţie proprie de minimum 10% la contractul de finanțare din valoarea totală a finanţării; 

j) să fi respectat obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare, anterior, cu județul Covasna și să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională, în măsura 

în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; 

k) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotarâri judecătorești definitive; 

l) 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; 

m) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare. 

Art. 7. Sunt eligibile structurile sportive și organizațiile care: 
a) respectă criteriile și condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul regulament; 

b) au depus dosarul cu documentația de solicitare a finanțării, cu următoarele documente: 

1) Cerere de finanţare - Anexa nr. 1 din Regulament; 

2) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului sportiv - Anexa nr. 1.1 la Cererea de finanţare; 

3) declaraţie pe propria răspundere privind contribuția proprie - Anexa nr. 1.2 la Cererea de finanţare; 

4) declaraţie - Anexa nr. 1.3 la Cererea de finanţare; 
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5) declaraţia de imparţialitate – Anexa nr. 1.4 la Cererea de finanţare; 

6) declarație pe proprie răspundere desemnare responsabil program sportiv - Anexa nr. 1.5 ; 

7) copie după certificatul de identitate sportivă şi/sau avizul de constituire, pentru structuri sportive; 

8) copie după hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă; 

9) copii după statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora; copii după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis 

modificări ale statutului şi actului constitutiv; 
10) dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz; 

11) Certificat de atestare fiscală eliberată de administrația financiară județeană și Certificat de atestare eliberată de administrația financiară locală; 

12) copie după situaţia financiară anuală la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrată la administraţia finanţelor publice a județene; în cazul în care 

acestea nu sunt finalizate, se vor depune balanța de verificare pentru luna precedentă; 

13) copie după certificatul de înregistrare fiscală; 

14) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte unități administrativ teritoriale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; 

15) copie după dovada de sediu în județul Covasna; exceptie fac structuri sportive, organizații din alte județe (cluburi, federatii naționale, organizații), care 

organizează în județul Covasna evenimente / competiții de interes public pentru județul Covasna). 
16) alte documente considerate relevante de către aplicant; 

 

Procedura de acordare a finanţării 

 

Art. 8. (1) Finanțarea de la bugetul județului a programelor sportive ale structurilor sportive se face prin alocări stabilite prin hotărâre de consiliu județean pe bază 

contractuală în urma uneia sau a mai multor sesiuni de selecție organizate, în funcție de bugetul disponibil. 

(2) Atribuirea contractelor de finanţare se face prin hotărâri ale Consiliului Județean Covasna, prin selecţie publică de programe sportive, procedură care permite 
atribuirea unui contract de finanţare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanţare. 

Rezultatele evaluării în urma selecţiei publice de programe sportive, precum şi sumele alocate finanţării programelor eligibile vor fi supuse aprobării Consiliului Județean 

Covasna în condiţiile legii. 

(3) Contractul de finanțare cuprinde prevederi cu privire la: obiectul și valoarea contractului, durata, drepturile și obligațiile părților, conform modelului prevăzut la 

Anexa nr. 3. 

(4) Prevederile contractului au putere deplină pentru părți, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ. 

(5) Procedura de evaluare şi selecţie de proiecte/programe sportive, organizată de administraţia publică, este stabilită în prezentul regulament. 

 

Transparență și publicitate 

 

Art. 9 (1) Prezentul regulament împreună cu criteriile de evaluare a proiectelor respectiv documentaţia de finanţare şi documentaţia de decont se aduce la cunoştinţă 

publică pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna pe pagina de web www.kvmt.ro. 

(2) Anunțul privind concursul de programe sportive de finanțare se publică în condițiile prezentului regulament prin afișare la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. 

Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4, postare pe pagina de web www.kvmt.ro, precum și în cel puțin două cotidiene locale. 

(3) Solicitanții pot depune cererea de finanțare în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului 

(4) Rezultatul final al selecţiei se va afișa pe avizierul Consiliului Județean Covasna, precum și se va publica pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna 
www.kvmt.ro. 

(5) Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Consiliul Judeţean Covasna, Biroul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG: 520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii 

nr. 4. 

(6) Consiliului Judeţean Covasna poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecţie a programelor sportive, în funcţie de bugetul disponibil. 

 

Informarea publică și transparența decizională 

 
Art. 10. (1) Procedurile de alocare a sumelor de la bugetul județului pentru finanțarea activității structurilor sportive, procedurile de selectie a programelor/acțiunilor 

sportive, atribuirea contribuțiilor financiare, contractele de finanțare semnate de către județul Covasna cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind 

finanțările activității sportive, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

(2) Toate cheltuielile finanțate de Consiliul Județean Covasna în condițiile prezentului regulament vor fi efectuate in regim de transparență și vor face obiectul unor 

rapoarte prezentate Consiliul județean Covasna. 

 

Procedura de acordare a finanțărilor în baza Legii 69/2000, cu modificările și completările ulterioare 

 
Art. 11. Procedura finanțării activității sportive prin atribuirea contribuțiilor financiare prin hotărâri de consiliu județean va cuprinde următoarele etape: 

a) depunerea de către solicitant a dosarului de finanțare pentru programul sportiv, la registratura generală a Consiliului Județean Covasna; 

b) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; 

c) întocmirea Referatului compartimentului de specialitate pentru hotărârea consiliului județean; 

d) evaluarea și aprobarea documentației de către o comisie formată din consilieri județeni; 

e) aprobarea finanțării programului sportiv prin hotărâre de consiliu județean; 

f) încheierea și execuția contractului de finanțare. 

Art. 12. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune într-un exemplar scris la registratura generală a Consiliului Județean Covasna. 
(2) Documentaţia de solicitare a finanţării cu propunerea de program are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnat, pe 

propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. 

 

Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 

 

Art. 13. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare sunt: 

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiari; 
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor 

tehnice şi financiare pentru atribuirea contractelor de finanţare; 

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare; 

d) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor 

contracte de finanţare de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal; 

e) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor financiare unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data 

încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare; 

f) cofinanţarea, în sensul că finanţările trebuie însoţite de o contribuţie proprie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării acordate; 
g) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanţare, astfel încât orice 

structură sportivă de drept public sau privat să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 

h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea, pentru evenimente sportive secvenţiale; 

i) sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanţare, în cadrul sezoanelor competiţionale sportive desfăşurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la 

jocurile sportive în care s-a acordat finanţarea, dar pentru care se vor încheia contracte de finanţare secvenţiale în fiecare an fiscal. 

 

Cofinanţare 

 
Art. 14. (1) Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna acordă finanţări pentru organizarea programe sportive de anvergură, cu caracter județean, național şi 

internaţional, care prezintă importanță pentru județul Covasna, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie, conform scopului și obiectivelor programului 

sportiv de utilitate publică “PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ” care se finanțează de Consiliul Județean Covasna, aprobat prin hotărâre a 

autorității deliberative. 

Beneficiarul finanțării trebuie să participe cu o contribuţie proprie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării acordate. Contribuţia beneficiarului se poate constitui 

din venituri proprii, donații, sponsorizări, parteneriate, alte surse de finanţare atrase. 

http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
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(2) În situația structurilor sportive unde județul Covasna are calitatea de asociat, cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale programelor realizate în condițiile prezentului 

regulament nu poate depăși limita cotei de participare la patrimoniul persoanei juridice respective, cu luarea în considerare a procentului de contribuție proprie de 

minimum 10 %. 
 

Evaluarea documentației de finanțare 

 
Art. 15. (1) Documentaţiile de solicitare a finanţării înregistrate la registratura generală a Consiliului Județean Covasna, vor fi analizate din punct de vedere al 

eligibilității de compartimentul de specialitate cu activitatea sportivă, care poate solicita clarificări și completări ale documentelor depuse de beneficiari. Clarificările și 

completările solicitate de compartimentul de specialitate se vor înainta în termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitării. 

(2) Evaluarea documentației în ceea ce privește scopul urmărit prin programele de activitate  sportive, precum și încadrarea în prevederile prezentului regulament, 

respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categoriile de cheltuieli va fi făcută de o comisie formată din consilieri județeni, numită prin hotărârea Consiliului 

Județean Covasna. 

(3) În situația prevăzută în art. 16, alin. (7) din prezentul regulament, comisia va fi formată din reprezentanți ai ambelor autorități finanțatoare. 

(4) Documentaţia de solicitare a finanţării va fi analizată de către membrii comisiei de evaluare a programelor sportive şi va fi notată potrivit următoarelor criterii de 
evaluare: 

 

Criterii de evaluare 

 

Nr. 

crt. 
CRITERIU 

PUNCTAJ 

MAXIM 

1. 

Anvergura programului competițional, încadrarea pe nivele de importanță și relevanța sa 22 

1.1 - județean 5 

1.2 - național 7 

1.3 - internațional 10 

2. 

Categoriile de vârstă 11 

2.1 – Copii și juniori 4 

2.2 - Seniori 7 

3. Pregătire/participare la olimpiade, campionate mondiale sau campionate europene 11 

4. 

Categorie sportivă 13 

4.1 – Sport de echipă 8 

4.2 – Sport individual 5 

5. 

Buget 15 

5.1 - Raportul cheltuieli estimate – rezultate așteptate, este realist și în concordanță cu activitățile planificate 2 

5.2 – Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare - cost 3 

5.3 – Existența unei contribuții a solicitantului din surse financiare proprii, de minim 10% 5 

5.4 – Atragerea de surse de finanțare prin sponsorizarea de către unele entități economice 5 

6. 

Continuitate în inițiere și organizare programe sportive 13 

6.1 – Minim doi ani de continuitate 5 

6.2 – Mai mult de doi ani de continuitate 8 

7. 

Rezultatele obținute anterior 15 

7.1 – Trofeu/trofee europene cucerite 5 

7.2 – Titlu/titluri în competiții naționale 4 

7.3 – Clasare pe podium (locurile 2 și 3) la nivel național și/sau participare în competiții europene 3 

7.4 - Clasare pe podium (locurile 1, 2 și 3) la nivel județean 2 

7.5 – Participare în competiții la nivel național de primă ligă sau divizie, după caz 1 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100 

 
(5) Pentru ca programele depuse să fie considerate eligibile, documentațiile evaluate trebuie să acumuleze minimum 50 de puncte. Conform tabelului arătat la alin. (4). 

 

Încheierea contractului de finanţare 

 

Art. 16. (1) În urma sesiunii de evaluare se va întocmi un raport cu rezultatele acesteia, raport care va fi semnat de către membrii comisiei. 

(2 ) Afişarea rezultatelor se face în maximum 30 de zile calendaristice calculate de la data ultimei zile a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare, la sediul Consiliului 

Județean Covasna şi pe site-ul acesteia cuprinzând şi fondurile propuse a fi alocate. 

(3 ) Rezultatele selecției pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării. Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Județean Covasna. 
(4 ) Analizarea contestaţiilor se efectuează de către comisia de soluționare a contestaţiilor, constituită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna. 

(5 ) Rezultatul soluționării contestațiilor se afișează la sediul Consiliului Județean Covasna, precum și pe siteul acestuia în termen de 2 zile lucrătoare de la data depunerii 

contestației; 

(6) Finanţarea se acordă în baza unui contract încheiat între Consiliul Județean Covasna şi structura sportivă, după aprobarea programului finanțat prin hotărâre a 

Consiliului Județean Covasna. 

(7) În situația structurilor sportive unde județul Covasna are calitatea de asociat, în măsura în care se depune o cerere de finanțare atât la Consiliul Județean Covasna, cât 

și la o altă autoritate a administrației publice locale sau instituție publică, care la rândul ei are calitatea de membru asociat, în vederea respectării principiului excluderii 
cumulului, se va încheia un singur contract de finanțare între solicitant pe de o parte și autoritățile finanțatoare pe de altă parte. 

 

Procedura privind derularea contractului de finanţare 

 

Art. 17 (1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza contractului de finanțare, numai în măsura în care sunt justificate şi oportune programului sportiv pentru 

care s-a solicitat finanțarea. 

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt următoarele: 

1. cheltuieli de transport; 
2. cheltuieli de cazare; 

3. cheltuieli de masă; 

4. cheltuieli privind alimentaţia de efort; 

5. cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane; 

6. cheltuieli privind asigurarea persoanelor, materialelor, a echipamentului sportiv şi a altor bunuri; 

7. cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv; 

8. cheltuieli medicale şi pentru controlul doping; 
9. cheltuieli cu premiile, indemnizaţiile, veniturile contractuale (CAS) ale participanţilor la activitatea sportivă, primele şi indemnizaţiile sportive, alte drepturi; 

10. alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimare şi transfer, prestări servicii de impresariat şi reprezentare sportivă, altele). 

Pentru organizarea, participarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive, beneficiarii pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate şi alocate 

prin contractul de finanţare, cheltuieli şi pentru: 

a) cheltuieli cu indemnizaţiile şi veniturile de natură contractuală stabilite prin contractul de activitate sportivă (CAS) încheiate între structura sportivă şi 

sportivi/membrii staffului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici, asistenţi medicali, statisticieni, kinetoterapeuţi, maseuri, cameramani, directori tehnici, alte persoane 

participante la procesul de pregătire şi participare la competiţii) care au dobândit statutul de PIF (persoană fizică independentă), în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

b) închiriere de locuinţe pentru cazare sportivi şi personal tehnic participant la acţiunile de pregătire şi participare la competiţii, la preţul pieţei libere. Pentru 
participarea la acţiuni de pregătire (cantonamente, turnee, alte acţiuni) sau acţiuni sportive din calendarul oficial pe ramură de sport se vor deconta doar cazări în locaţii cotate 

cu maximum 3 stele); 
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c) cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea şi plecarea, sportivilor, precum şi a membrilor staffului tehnic din localitatea/ţara de domiciliu la locaţia 

stabilită pentru pregătire şi retur, în conformitate cu prevederile contractului de activitate sportivă dintre părţi; 

d) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; 

e) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; 

f) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; 

g) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; 
h) cheltuieli de închiriere domenii website, întreţinere şi promovare a acţiunilor sportive în mediul online; 

i) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare şi 

transfer; 

j) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; 

k) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; 

l) activităţi culturale; 

m) plata lectorilor şi a translatorilor; 

n) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; 
o) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei; 

p) alte cheltuieli în limitele financiare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(3) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de 

specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, beneficiarii, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua: 

a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; 

b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; 
c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; 

d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; 

e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; 

f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; 

g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. 

(4) Nu se pot deconta din sume provenite din finanțarea acordată de Consiliul Județean Covasna în condițiile prezentului regulament, cheltuielile care au fost angajate și 

onorate de beneficiar anterior încheierii contractului, chiar dacă aceste cheltuieli se referă la programul/proiectul sportiv finanțat. Excepţie reprezinţă  doar fondurie financiare 

cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare prevăzut la art. 13 lit. f); 
Art. 18 (1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul stabilesc în contractul de finanțare ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi 

cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare 

ale beneficiarului. 

(2) Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea 

rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative. 

(3) Sumele acordate și nejustificate de către beneficiar vor fi restituite finanțatorului împreună cu dobânzile legale calculate conform legii. 

Art. 19 (1) Suma acordată în avans nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată. 

(2) Consiliul Județean Covasna  are dreptul şi obligaţia: 
a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei acordate, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale; 

b) să plătească suma aferentă finanțării programului sportiv astfel: 

- în avans, 30% din valoarea contractului de finanțare; 

- următoarele tranșe în termen de 7 zile calendaristice de la prezentarea documentelor justificative. 

Procedura de raportare 

Art. 20 (1) Pe parcursul derulării contractului, beneficiarii au obligaţia să prezinte structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna următoarele 

raportări: 
- raportări intermediare; 

- raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea programului/proiectului sportiv, dar nu mai târziu, decât termenul de valabilitate a contractului, şi va 

cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia consiliului județean. Rapoartele vor fi întocmite în 

conformitate cu Anexa 2 şi vor fi depuse pe suport de hârtie, fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna. 

(2) Sumele acordate în cursul unui an bugetar vor fi decontate de către beneficiar până cel târziu la finele anului financiar în curs. 

(3) Sumele nedecontate pănă la sfârșitul anului în curs vor fi restituite de beneficiar în contul finanțatorului împreună cu dobânzile legale calculate conform legii. 

Art. 21. Programele și proiectele sportive pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma 
procedurile specifice. 

 

Sancţiuni 

 

Art. 22. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii 

notificării prin care părţii în culpa i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale esentiale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile 

calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale esentiale. 

Art. 23. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esentiale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze 
ordonatorului principal de credite sumele primite cu titlu de contribuție, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitațile sportive desfășurate și justificate. 

Art. 24. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind 

colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului județului. 

 

Dispoziţii finale 

 

Art. 25. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de încheiere a contractelor sau derularea contractelor de finanţare se va comunica 
către solicitanţii finanţării sub formă de document scris, în limba română. 

Art. 26. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 27. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor pentru activitatea sportivă acordate din bugetul județului, în baza Legii nr. 69/2000, cu completările 

și modificările ulterioare, începand cu data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu județean prin care s-a aprobat. 

 

Anexe la regulament 

 

Art. 28. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament: 
Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare; 

Anexa 1.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului sportiv; 

Anexa 1.2 - Dovada privind aportul propriu; 

Anexa 1.3 - Declarația președintelui/ directorului/reprezentantului legal al structurii sportive/organizației; 

Anexa 1.4 - Declarația de impartialitate a președintelui/directorului/ reprezentantului legal al structurii sportive/organizației; 

Anexa nr. 1.5 - Declarație pe proprie răspundere desemnare responsabil program sportiv; 

Anexa nr. 2 - Norme financiare 

Anexa nr. 3 - Contractul cadru de finanțare 
Anexa nr. 4 - Formular pentru raport intermediar și final 

Anexa 4.1 - Declaratie pe propria răspundere privind nedecontarea la două autorități finanțatoare a aceleiași facturi. 
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Anexa nr. 1 la Regulament 

 

Structura sportivă . . . . . . . . . . 

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

 

CERERE DE FINANȚARE-CADRU 

pentru finanțarea programelor sportive 

 

A. Date privind structura sportivă 

1. Denumirea structurii sportive ........................................ 

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

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

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

5. Cod fiscal .......................................................................... 
6. Alte date de identificare: 

Telefon .................................................................................. 

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

Fax . ...................................................................................... 

Web ...................................................................................... 

7. Echipa responsabilă de derularea programului (numele și prenumele, funcția în cadrul structurii sportive, telefon) 

7.1. Coordonator ................................................................. 
7.2. Responsabil financiar .................................................. 

7.3. Responsabil cu probleme tehnice .............................. 

7.4. Alți membri, după caz ................................................ 

B. Date privind programul 

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

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

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

4. Activități/Acțiuni din cadrul programului ................ 
5. Perioada de derulare/acțiune/activitate ..................... 

6. Locul de desfășurare/acțiune/activitate ..................... 

7. Participanți (numărul și structura)/acțiune/activitate ............................... 

8. Costurile estimate ale programului (Se va detalia pe acțiuni/activități, categorii de cheltuieli și surse de finanțare.), conform tabelului de mai jos: 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Proiectul/Programul, acțiunea/ 

activitatea, categoriile de cheltuieli 
Valoarea totală 

din care: 

Sumă solicitată din 

fonduri publice 

venituri proprii ale 

structurii sportive 

1 

I. Programul . . . . . . . . . ., 

total . . . . . . . . . . 

1. Acțiunea/Activitatea . . . . . . . . . ., 

total . . . . . . . . . ., 

din care: 

- 

- 
- 

(Se detaliază pe categorii de cheltuieli.) 

 
sumă solicitată din 

fonduri publice 

venituri proprii ale 

structurii sportive 

 

2. Acțiunea/Activitatea . . . . . . . . . ., 

total . . . . . . . . . ., 

din care: 

- 

- 

- 

(Se detaliază pe categorii de cheltuieli.) 

   

 

C. Resurse umane și financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului/programului 

1. Resurse umane 

1.1. Număr de personal salariat - total . . . . . . . . . ., din care antrenori (pentru cluburile sportive) . . . . . . . . . 

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

1.3. Număr de sportivi legitimați pe secții . . . . . . . . . . 

1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociația pe ramură de sport județeană. . . . . . . . . . 

1.5. Număr de asociații fără personalitate juridică afiliate la asociația pe ramură de sport județeană . . . . . .  
2. Resurse financiare 

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total . . . . . . . . . . lei, din care: 

- donații, sponsorizări . . . . . . . . . . lei; 

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

- cotizații, taxe, penalități etc. . . . . . . . . . . lei; 

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

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

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

- cotizații, taxe, penalități etc. . . . . . . . . . . lei; 

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

D. La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente: 

1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare; 

2. declarație conform modelului de mai jos. 

 

DECLARAȚIE 

 

Subsemnații, . . . . . . . . . ., reprezentanți legali ai structurii sportive . . . . . . . . . ., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu 

privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind 

finanțarea din fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv: 

a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii; 

b) a publicat, în extras, raportul de activitate și situația financiară pe anul . . . . . . . . . . în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. . . . . . . . . . .; a înregistrat 

raportul de activitate în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial cu nr. . . . . . . . . . .; 
c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare; 

d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat; 

https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/cerere-de-finantare-cadru-pentru-finantarea-proiectelor-programelor-sportive-ordin-664-2018?dp=gi3tamjshe4tomy
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/cerere-de-finantare-cadru-pentru-finantarea-proiectelor-programelor-sportive-ordin-664-2018?dp=gi3tamjshe4tomy
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/declaratie-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydemy
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995635&d=2019-05-17#p-41995635
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?d=2019-05-17
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e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice; 

f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii; 

g) se obligă să participe cu o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea totală a finanțării; 

h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent; 

j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă de la instituția . . . . . . . . . ., în sumă de . . . . . . . . . . lei. 
 

Data . . . . . . . . . . 

Reprezentanți legali: 

. . . . . . . . . . 

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive) 

 

Anexa 1.1 la Cererea de finanțare 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - estimat al structurii sportive 

Buget Centralizat 

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori TOTAL Anul 1 Anul 2 OBSERVAŢII 

I. VENITURI – TOTAL (1+2), din care:     

1. Contribuţia beneficiarului, din care: (a+b+c+d)     

a). surse proprii     

b). donaţii     

c). sponsorizări     

d). alte surse     

2. Finanţare din bugetul local     

II. CHELTUIELI - TOTAL, din care:     

1. 

Cheltuieli cu indemnizaţiile şi veniturile de natură contractuală stabilite prin contractul de 

activitate sportivă (CAS) încheiate între structura sportivă şi sportivi/membrii staffului tehnic 
(antrenori, preparatori fizici, medici, asistenţi medicali, statisticieni, kinetoterapeuţi, maseuri, 

cameramani, directori tehnici, alte persoane participante la procesul de pregătire şi participare la 

competiţii) care au dobândit statutul de PIF (persoană fizică independentă), în condiţiile 

legislaţiei în vigoare 

    

2. Cheltuieli de transport:     

3. Cheltuieli de cazare     

4. Cheltuieli de masă     

5. Cheltuieli privind alimentaţia de efort     

6. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane     

7. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri     

8. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv     

9. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping     

10. 
Cheltuieli cu premiile, indemnizaţiile, veniturile contractuale (CAS) ale participanţilor la 
activitatea sportivă, primele şi indemnizaţiile sportive, alte drepturi 

    

11. 
alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimare şi transfer, prestări servicii de impresariat şi 

reprezentare sportivă, altele) 
    

10. Alte cheltuieli:     

 

Închiriere de locuinţe pentru cazare sportivi şi personal tehnic participant la acţiunile de pregătire 

şi participare la competiţii, la preţul pieţei libere Pentru participarea la acţiuni de pregătire 

(cantonamente, turnee, alte acţiuni) sau acţiuni sportive din calendarul oficial pe ramură de sport 

se vor deconta doar cazări în locaţii cotate cu maximum 3 stele) 

    

 

Cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea şi plecarea, sportivilor, precum şi a 

membrilor staffului tehnic din localitatea/ţara de domiciliu la locaţia stabilită pentru pregătire şi 
retur, în conformitate cu prevederile contractului de activitate sportivă dintre părţi 

    

 
Servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri 

necesare organizării acţiunilor 
    

 Refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea     

 
Asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie 

contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive 
    

 
Achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte 

materiale consumabile, aranjamente florale 
    

 
Cheltuieli de închiriere domenii website, întreţinere şi promovare a acţiunilor sportive în mediul 

online 
    

 
Taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în 

condiţiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare şi transfer 
    

 Obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile     

 
Cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli 

pentru asigurarea medicală a persoanelor 
    

 Plata lectorilor şi a translatorilor     

 Taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale     

 Comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei     

 Total     

 %     

 

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială: 

 

Nr. 

crt. 

Categoria 

bugetara 

Contribuţie 

finanţator 

Contribuţia proprie a 

Beneficiarului 
Alte surse 

Total 

buget 

Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 

1. Cheltuieli cu indemnizaţiile şi veniturile de natură 

contractuală stabilite prin contractul de activitate 

sportivă (CAS) încheiate între structura sportivă şi 

sportivi/membrii staffului tehnic (antrenori, 

preparatori fizici, medici, asistenţi medicali, 

statisticieni, kinetoterapeuţi, maseuri, cameramani, 

directori tehnici, alte persoane participante la 

procesul de pregătire şi participare la competiţii) 
care au dobândit statutul de PIF (persoană fizică 

independentă), în condiţiile legislaţiei în vigoare 
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Nr. 

crt. 

Categoria 

bugetara 

Contribuţie 

finanţator 

Contribuţia proprie a 

Beneficiarului 
Alte surse 

Total 

buget 

Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 

2. Cheltuieli de transport:     

3. Cheltuieli de cazare     

4. Cheltuieli de masă     

5. Cheltuieli privind alimentaţia de efort     

6. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a 

altor persoane 

    

7. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a 

materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor 
bunuri 

    

8. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi 

echipament sportiv 

    

9. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping     

10. Cheltuieli cu premiile, indemnizaţiile, veniturile 

contractuale (CAS) ale participanţilor la activitatea 

sportivă, primele şi indemnizaţiile sportive, alte 

drepturi 

    

11. alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimare şi 

transfer, prestări servicii de impresariat şi 
reprezentare sportivă, altele) 

    

10. Alte cheltuieli:     

 Închiriere de locuinţe pentru cazare sportivi şi 

personal tehnic participant la acţiunile de pregătire 

şi participare la competiţii, la preţul pieţei libere 

Pentru participarea la acţiuni de pregătire 

(cantonamente, turnee, alte acţiuni) sau acţiuni 

sportive din calendarul oficial pe ramură de sport 

se vor deconta doar cazări în locaţii cotate cu 
maximum 3 stele) 

    

 Cheltuieli de transport ocazionate de 

prezentarea/sosirea şi plecarea, sportivilor, precum 

şi a membrilor staffului tehnic din localitatea/ţara 

de domiciliu la locaţia stabilită pentru pregătire şi 

retur, în conformitate cu prevederile contractului de 

activitate sportivă dintre părţi 

    

 Servicii de închiriere de baze sportive, săli de 

conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri 
necesare organizării acţiunilor 

    

 Refacere după efort, recuperare şi igienă personală, 

cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea 

    

 Asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a 

respectării normelor de pază şi protecţie contra 

incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive 

    

 Achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, 

materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte 

materiale consumabile, aranjamente florale 

    

 Cheltuieli de închiriere domenii website, întreţinere 
şi promovare a acţiunilor sportive în mediul online 

    

 Taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile 

sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în 

condiţiile stabilite de organizatori, taxe de formare, 

legitimare şi transfer 

    

 Obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc 

acţiunile 

    

 Cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi 

medicamente specifice unor ţări sau localităţi, 

cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor 

    

 Plata lectorilor şi a translatorilor     

 Taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile 

sportive internaţionale 

    

 Comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei     

 Total         

 %         

 

Preşedintele structurii sportive/organizaţiei sportive/organizaţiei                Responsabilul financiar al structurii 

(numele, prenumele şi semnatura)                               (numele, prenumele şi semnatura) 

 

Buget defalcat pe fiecare program sportiv/ramură de sport 
 

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori TOTAL Anul 1 Anul 2 OBSERVAŢII 

I. VENITURI – TOTAL (1+2), din care:     

1. Contribuţia beneficiarului, din care: (a+b+c+d)     

a). surse proprii     

b). donaţii     

c). sponsorizări     

d). alte surse     

2. Finanţare din bugetul local     

II. CHELTUIELI - TOTAL, din care:     

1. 

Cheltuieli cu indemnizaţiile şi veniturile de natură contractuală stabilite prin contractul 

de activitate sportivă (CAS) încheiate între structura sportivă şi sportivi/membrii 

staffului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici, asistenţi medicali, statisticieni, 
kinetoterapeuţi, maseuri, cameramani, directori tehnici, alte persoane participante la 

procesul de pregătire şi participare la competiţii) care au dobândit statutul de PIF 

(persoană fizică independentă), în condiţiile legislaţiei în vigoare 
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Nr. 

crt. 
Denumire indicatori TOTAL Anul 1 Anul 2 OBSERVAŢII 

2. Cheltuieli de transport:     

3. Cheltuieli de cazare     

4. Cheltuieli de masă     

5. Cheltuieli privind alimentaţia de efort     

6. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane     

7. 
Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului 

sportiv şi a altor bunuri 
    

8. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv     

9. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping     

10. 

Cheltuieli cu premiile, indemnizaţiile, veniturile contractuale (CAS) ale 

participanţilor la activitatea sportivă, primele şi indemnizaţiile sportive, alte 
drepturi 

    

11. 
alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimare şi transfer, prestări servicii de 

impresariat şi reprezentare sportivă, altele) 
    

10. Alte cheltuieli:     

 

Închiriere de locuinţe pentru cazare sportivi şi personal tehnic participant la 

acţiunile de pregătire şi participare la competiţii, la preţul pieţei libere Pentru 

participarea la acţiuni de pregătire (cantonamente, turnee, alte acţiuni) sau acţiuni 

sportive din calendarul oficial pe ramură de sport se vor deconta doar cazări în 

locaţii cotate cu maximum 3 stele) 

    

 

Cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea şi plecarea, sportivilor, 
precum şi a membrilor staffului tehnic din localitatea/ţara de domiciliu la locaţia 

stabilită pentru pregătire şi retur, în conformitate cu prevederile contractului de 

activitate sportivă dintre părţi 

    

 
Servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică 

şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor 
    

 
Refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi 

altele asemenea 
    

 
Asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază 

şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive 
    

 
Achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, 
rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale 

    

 
Cheltuieli de închiriere domenii website, întreţinere şi promovare a acţiunilor 

sportive în mediul online 
    

 

Taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a 

acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare şi 

transfer 

    

 Obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile     

 
Cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau 

localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor 
    

 Plata lectorilor şi a translatorilor     

 Taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale     

 Comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei     

 Total     

 %     

 

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială: 

 

Nr. 

crt. 

Categoria 

bugetara 

Contribuţie 

finanţator 

Contribuţia proprie a 

Beneficiarului 
Alte surse 

Total 

buget 

Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 

1. Cheltuieli cu indemnizaţiile şi veniturile de natură 

contractuală stabilite prin contractul de activitate 

sportivă (CAS) încheiate între structura sportivă şi 
sportivi/membrii staffului tehnic (antrenori, 

preparatori fizici, medici, asistenţi medicali, 

statisticieni, kinetoterapeuţi, maseuri, cameramani, 

directori tehnici, alte persoane participante la 

procesul de pregătire şi participare la competiţii) 

care au dobândit statutul de PIF (persoană fizică 

independentă), în condiţiile legislaţiei în vigoare 

        

2. Cheltuieli de transport:     

3. Cheltuieli de cazare     

4. Cheltuieli de masă     

5. Cheltuieli privind alimentaţia de efort     

6. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a 

altor persoane 

    

7. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a 

materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor 

bunuri 

    

8. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi 

echipament sportiv 

    

9. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping     

10. Cheltuieli cu premiile, indemnizaţiile, veniturile 

contractuale (CAS) ale participanţilor la activitatea 
sportivă, primele şi indemnizaţiile sportive, alte 

drepturi 

    

11. alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimare şi 

transfer, prestări servicii de impresariat şi 

reprezentare sportivă, altele) 

    

10. Alte cheltuieli:     

 Închiriere de locuinţe pentru cazare sportivi şi 

personal tehnic participant la acţiunile de pregătire 

şi participare la competiţii, la preţul pieţei libere 

Pentru participarea la acţiuni de pregătire 
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Nr. 

crt. 

Categoria 

bugetara 

Contribuţie 

finanţator 

Contribuţia proprie a 

Beneficiarului 
Alte surse 

Total 

buget 

Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 

(cantonamente, turnee, alte acţiuni) sau acţiuni 

sportive din calendarul oficial pe ramură de sport 

se vor deconta doar cazări în locaţii cotate cu 

maximum 3 stele) 

 Cheltuieli de transport ocazionate de 

prezentarea/sosirea şi plecarea, sportivilor, precum 
şi a membrilor staffului tehnic din localitatea/ţara 

de domiciliu la locaţia stabilită pentru pregătire şi 

retur, în conformitate cu prevederile contractului de 

activitate sportivă dintre părţi 

    

 Servicii de închiriere de baze sportive, săli de 

conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri 

necesare organizării acţiunilor 

    

 Refacere după efort, recuperare şi igienă personală, 

cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea 

    

 Asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi 

a respectării normelor de pază şi protecţie contra 

incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor 

sportive 

    

 Achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, 

materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte 

materiale consumabile, aranjamente florale 

    

 Cheltuieli de închiriere domenii website, întreţinere 

şi promovare a acţiunilor sportive în mediul online 

    

 Taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile 
sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în 

condiţiile stabilite de organizatori, taxe de formare, 

legitimare şi transfer 

 

    

 Obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc 

acţiunile 

    

 Cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi 

medicamente specifice unor ţări sau localităţi, 

cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor 

    

 Plata lectorilor şi a translatorilor     

 Taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile 

sportive internaţionale 

    

 Comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei     

 Total         

 %         

 

Preşedintele structurii sportive/organizaţiei sportive/organizaţiei                    Responsabilul financiar al structurii 

(numele, prenumele şi semnatura)                                   (numele, prenumele şi semnatura) 

 

Structura sportivă . . . . . . . . . . 

Acțiunile/Activitățile din cadrul programului . . . . . . . . . . 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea acțiunii/activității 

Locul de 

desfășurare 
Perioada acțiunii Nr. de participanți Costul acțiunii Alte mențiuni 

       

       

 

Reprezentanți legali: 

. . . . . . . . . . 

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive) 
 

Structura sportivă . . . . . . . . . . 

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului/programului . . . . . . . . . . 

 

Nr. 

crt. 

Acțiunea/Activitatea/ 

Categoriile de cheltuieli 
Valoarea totală 

din care 

din fonduri publice 
din venituri proprii ale structurii 

sportive 

1 Acțiunea/Activitatea . . . . . . . . .,  

total . . . . . . . . . ., din care:  

a) categorie de cheltuială  
b)

 
categorie de cheltuială 

   

Reprezentanți legali: 

. . . . . . . . . . 

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive) 

 

Structura sportivă . . . . . . . . . . 

 

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului/programului 

 

A. Scopul: 

. . . . . . . . . . 

B. Obiective: 

Obiectivul general: . . . . . . . . . . 

Obiective specifice: . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

C. Indicatori 
C1. Indicatori de eficiență (denumire, unitate de măsură): 

a) . . . . . . . . . . 

b) . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
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C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură): 

a) . . . . . . . . . . 

b) . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură): 

a) . . . . . . . . . . 

b) . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

Reprezentanți legali: 

. . . . . . . . . . 
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive 

 

Anexa nr. 1.2 la Cererea de finanțare 

 

Antet structura sportiva 

 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere despre contribuția proprie 

 

Subsemnatul  .................................................................................................... , domiciliat în localitatea  ....................................................................... , 

str ....................................  nr ........................................ , bl ................. , ap .................. , et ................... , sc ........................ , sectorul/judeţul 

 .................. , codul poştal ............................................................ , posesor al actului de identitate .....................................  seria .................... nr. 

 .................... , codul numeric personal  ..................................................................................... , în calitate de reprezentant legal declar pe propria răspundere că vom 

asigura contibuția proprie, alta decât din fondurile publice, necesară orgănizării şi desfăşurării proiectului sportiv. 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Noul Cod penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi 
corectă. 

 

Data: 

 

Preşedinte, 

 

Nume şi prenume 

Ştampilă 
 

Anexa nr. 1.3 la Cererea de finanțare 

 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul  .............................................................................................................. , domiciliat în localitatea  ............................................................ , 

str ......................................... nr .............  , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul  ............................................................. , codul postal  ...................................  ,posesor al actului 
de identitate  ................................  seria ........  nr .......................................................................................................... ,codul numeric 

personal.......................................................................... în calitate de reprezentant al structurii sportive/organizaţiei ... , declar pe propria răspundere următoarele: 

1. nu mă aflu personal / persoana juridică pe care o reprezint nu se află, în nici una dintre următoarele situaţii: 

a) în incapacitate de plată; 

b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 

c) nu am încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; 

d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; 

e) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de 

fonduri. 

2. structura sportivă/organizatia pe care o reprezint îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) ___________________________________________________________________________________________ este structură sportivă 

recunoscută în condiţiile legii: CIS nr. __________________________________________________________________________________  

b) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare; 

c) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

d) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice; 

e) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor proprii; 

f) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

g) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent; 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi 
corectă. 

Structura sportivă/ organizaţia .......................................  

Reprezentant legal ........................................  

Semnătura, 

Data. 

 

Anexa nr. 1.4 la Cererea de finanțare 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE 

 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi 

situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, 

economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană. 

Subsemnatul,  ............................................................. în calitatea de  ...................................................  al  ....................................................................... , 

ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a 
evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar 

putea genera un asemenea conflict. 

 

Structura sportiva/ organizatia ....................................  

Reprezentant legal ........................................  

Semnătura, 

Data 
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Anexa nr. 1.5 la Cererea de finanțare 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DESEMNARE RESPONSABIL PROGRAM SPORTIV 

 

Subsemnatul ____________________________________ , domiciliat în _________________________________ , str. __________________   

nr. _ , sc. _____ , bl. _____ , et. ____ , ap. ______ , judeţul ________________ , posesor al actului de identitate C.I seria ________________  
nr. ________ ,codul numeric personal ______________________________________________ , în calitate de reprezentant legal 

al C.S/ACS _____________________________________________________ , declar pe propria răspundere că persoana 

desemnată responsabil pentru derularea proiectului este dl/d-na _________________________________________________ . 

 

Preşedinte, 

 

Nume şi prenume 

Semnătura, 
Ştampilă 

 

Anexa 2 la Regulament 

 

NORME FINANCIARE  

pentru realizarea activității sportive ale structurilor sportive/asociațiilor și fundațiilor/organizațiilor finanțate de la bugetul județean, în baza Legii nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare 
 

Cap.I. Considerații generale 

 

Prezentul normativ cuprinde categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea programelor sportive de către 

structura sportivă contractantă, din contribuția financiară de la bugetul județului. 

Cheltuieli cuprinse în prezentul normativ sunt inerente realizării activităţilor sportive, respectiv pentru bunuri și servicii pentru acțiuni/activități cuprinse în programele 

de selecție, pregătire sportivă, calendarele competiționale, organizare de competiții și evenimente sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive. Normativul cuprinde și 

cheltuieli aferente unor activități de natura diversă, conexe activităților sportive, suport pentru acestea. 
Termenii şi expresiile utilizate in prezenta au următoarele semnificaţii: 

1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă 

sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 

2.  program sportiv - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial sau 

un sezon competiţional, cu caracter administrativ (de implementare, întreţinere şi modernizare) în cazul programului de dezvoltare a infrastructurii sportive. Categoriile de 

acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite 

împreună acţiuni sportive. Categoriile de acţiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreţinere de infrastructură sportivă sunt: studiul de 

fezabilitate, actul de proprietate al terenului şi bazei sportive, dacă este cazul, schiţa cadastrală, procesul-verbal de predare/primire, dacă este cazul, devizul, caietul de sarcini, 
proiectul arhitectural, avizele şi autorizaţiile de construcţie, dovada cofinanţării lucrărilor, în ordinea etapizată stabilită de legislaţia în vigoare, şi autoritatea finanţatoare. 

3. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor 

persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 

4. competiţie sportivă -   acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea 

rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 

5. competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din 

România; 
6. competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel 

naţional; 

7. competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui 

câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior; 

8. competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel 

judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior; 

9. competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea 

unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal; 
10. competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din 

mai multe ţări; 

11.  sezon competiţional - complex de acţiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv, organizat de către o structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în 

vigoare la sporturi individuale sau jocuri sportive, însemnând: acţiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiţii sportive amicale şi oficiale, turnee de pregătire şi 

calificare, alte acţiuni specifice de pregătire, promovare şi închidere a unui program sportiv (festivitate/eveniment de premiere); 

12. perioada precompetiţională - perioada de pregătire a sezonului competiţional intern şi internaţional; 

13. perioada competiţională - perioada în care Federaţia Română şi Federaţia Internaţională pe ramură de sport organizează competiţii; 

14.  alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în 
străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de 

practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 

15.  organizaţii sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public ori privat, asociaţii sportive şcolare şi universitare fără personalitate juridică care, potrivit 

actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive; 

16. contract de activitate sportivă - contract incheiat, in conditiile legii, intre structura sportiva si o persoana fizica independenta (PIF) care poate fi: sportiv, antrenor, 

kinetoterapeut, maseur, doctor sportiv, asistent medical sportiv, manager sportiv, director tehnic, statistician, operator video, organizator de competitii, personal auxiliar, alte 

persoane care contribuie la realizarea actiunilor sportive dintr-un program sportiv de utilitate publică. 
Participanţii la acţiunile sportive pot lua parte: 

- la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale: 

Acţiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizației sportive care le organizează. Participanții menționați la pct.c/d/e pot beneficia pe perioada acţiunilor 

de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi 

organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa nominală 

ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de 

resursele financiare prevăzute în buget. 

- la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale: 
La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, kinetoterapeuți, maseuri, doctori sportivi, asistenți medical sportiv, manageri 

sportivi, directori tehnici, statisticieni, operatori video, organizatori de competitii, personal auxiliar, alte persoane care contribuie la realizarea actiunilor sportive dintr-un 

program sportiv de utilitate publică care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi 

realizării obiectivelor propuse. 

Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. 

Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia 

sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. 

La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă 
organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile 

bugetare aprobate cu această destinaţie. 

Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale sunt stabilite de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform 

regulamentelor proprii. 
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Cap.II. Categorii de cheltuieli 

 

I. Cheltuieli cu indemnizaţiile şi veniturile de natură contractuală stabilite prin contractul de activitate sportivă (CAS) încheiate între structura sportivă şi 

sportivi/membrii staffului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici, asistenţi medicali, statisticieni, kinetoterapeuţi, maseuri, cameramani, directori tehnici, alte 

persoane participante la procesul de pregătire şi participare la competiţii) care au dobândit statutul de PIF (persoană fizică independentă), în condiţiile legislaţiei în 

vigoare. 
 

II. Categorii de cheltuieli altele decât cheltuieli pentru plata participanților la activitatea sportivă 

 

1. Cheltuieli de transport: 

1.1. (1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul/resedința aceştia se poate efectua,după caz: 

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta 

cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; 

b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante (parc auto al clubului), cu cheltuielile aferente de combustibil, lubrifianti, taxe de drum, 
diurnă șofer si altele; 

c) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; 

d) cu avionul, clasa economică; 

e) cu navele de călători, după tariful clasei I; 

f) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii, exceptând sportivii. 

(2) Transportul delegației sportive în localitate pentru participarea la acţiunile sportive (pregatire sportivă, competiție, alte acțiuni) se poate face cu mijloace de transport 

auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personal (exceptând sportivii) sau cu mijloace de transport în comun și publice, în condiţiile legii. 
1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în localitatea de reședință sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în 

comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. 

1.3. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate: 

a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; 

b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; 

c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; 

d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii, exceptand sportivii; 

e) cu navele de călători, după tariful clasei I. 
1.4. Pentru sportivii/antrenorii străini: contravaloare transport ruta localitatea de reședință a clubului - țara de rezidență a sportivului/antrenorului, asigurat de club 

conform contract de muncă/contract de activitate sportivă încheiat între club și sportivul de performanta. 

1.5. (1) La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport și: 

a) taxele pentru trecerea podurilor; 

b) taxele de traversare cu bacul; 

c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; 

d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; 

e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; 
f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. 

(2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: 

a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii 

şi/sau participării la competiţia sportivă; 

b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; 

c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare. 

 

2. Cheltuieli de cazare 

2.1.(1) Cazarea participanţilor la activitatile sportive organizate în ţară se poate face după caz : 

a) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii; 

b) în orice structuri de cazare cu tarife până la nivelul corespunzător categoriei hotelurilor de 3 stele; 

(2) Pentru ședere pe durată în localitatea de reședință a clubului, sportivii, stafful tehnic și administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuinţe, închiriate cu 

contract de închiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele și raportat la ofertele pietei. Se includ și cheltuieli cu utilitățile la 

locuințele inchiriate. 

2.2. Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară: se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în 
funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz. 

2.3. (1) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participantilor se face după caz: 

a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; 

b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în 

străinătate. 

(2) În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele 

prevăzute de normele legale specifice în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate. 

 

3. Cheltuieli de masă 

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în țară se diferenţiază pe categorii de acţiuni, astfel: 

a) Competiţii sportive interne: 

- de nivel orăşenesc sau municipal: până la 45 lei 

- de nivel judeţean: până la 50 lei 

- de nivel zonal sau interjudeţean: până la 60 lei 

- de nivel naţional: până la 70 lei 
b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară: până la 85 lei; 

c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară: până la 90 lei; 

d) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în localitatea de reședință se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu 

sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. În această 

situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. 

e) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/persoană/joc sau reuniune. 

f) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice. 

(2) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile 
legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea. 

Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii. 

(3) În situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive desfăşurate în străinătate se asigură de către partenerii externi, participanţii la aceste acţiuni pot beneficia 

de până la 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea. 

(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a participanţilor în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de 

către entităţile participante, la nivelul comunicat de aceştia. 

(5) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), 

numai pe durata călătoriei pe teritoriul României. 
(6) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul pct.3 reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea clubului sportiv, în funcţie 

de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate. 

 

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort 

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum 

urmează: 
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a) pentru sportivii din loturile olimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă - până la 900 lei lunar /persoană. 

b) pentru ceilalți sportivi legitimați din secțiile clubului la toate categoriile de vârstă - până la 600 lei lunar/persoană. 

(2) Criteriile de acordare se stabilesc de clubul sportiv, în raport cu performanţele realizate de sportiv şi cu obiectivele asumate de acesta. 

(3) Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singură structură sportivă (numai de către club sau de către federația sportivă națională). 

(4) Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, clubul sportiv nu poate acorda alimentaţie de efort. 

(5) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în 
produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv. 

 

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane 

(1) Cluburile sportive când organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind 

indemnizaţia de arbitraj, conform regulamentelor și hotărârilor federațiilor sportive de specialitate/asociațiilor județene pe ramură de sport. 

(2) Îndemnizația de arbitraj se poate acorda pe meci/reuniune, după caz, conform normelor aprobate de federaţiile sportive de specialitate. 

(3) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii 

sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. 
(4) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia sportiva de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia sportiva a medicilor. 

(5) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot 

beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale. 

(6) Cheltuielile de transport, masa și cazare pentru arbitri și oficialii delegați la competițiile sportive pot fi finanțate de către entitățile sportive organizatoare, în limitele 

prevăzute de regulamentele federațiilor sportive de specialitate/asociațiilor județene pe ramură de sport. 

 

6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri 
(1) Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum și pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și 

altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive pot fi efectuate astfel: 

- anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului 

- pe perioada acțiunii, pentru membrii delegațiilor sportive participante în competiții internaționale/Cupe europene intercluburi 

(2) Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate 

pe perioada acțiunii. 

 

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv 
Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru: achiziţionarea de materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de 

reprezentare, după caz în limita fondurilor prevăzute în buget. 

 

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping 

(1) Structurile sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale: 

a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv; 

b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv; 

(2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimaţi: cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie 
computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea 

intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. 

(3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de 

reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate. 

 

9. Alte categorii de cheltuieli: 

 

9.1. Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive, structurile sportive/organizațiile pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile 

bugetare aprobate, cheltuieli şi pentru: 

a) taxe plătite către federațiile de specialitate privind afilierea, înscrierea în competiții; 

b) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; 

c) taxe pentru licențierea sportivilor, plătite către federațiile naționale de specialitate; 

d) taxe, plăți pentru obținerea actelor pentru sportivi, necesare federațiilor sportive naționale, pentru obținerea permisului de ședere, etc; 

e) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor și activității structurii sportive/ 

organizației; 
f) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; 

g) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; 

h) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; 

i) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; 

j) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; 

k) activităţi culturale; 

l) plata lectorilor şi a translatorilor; 

m) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 17 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; 
n) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; 

o) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei; 

p) cheltuieli de inchiriere domenii website, intretinere si promovare a actiunilor sportive in mediul online. 

9.2. Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea 

personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua: 

a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; 

b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; 
c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; 

d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audio/video metodice şi de promovare a activităţii sportive; 

e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; 

f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; 

g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. 

9.3. La acţiunile sportive internaţionale, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, dupa cum urmează : 

a) pentru cele organizate în țară : 

- campionate mondiale și europene – pâna la 230 lei/ delegație sportivă 
- alte competiții sportive internaționale – pâna la 200 lei/ delegație sportivă 

- alte acțiuni sportive internaționale – pâna la 175 lei/ delegație sportivă 

b) la acțiunile sportive organizate în străinătate : 

- campionate mondiale și europene – pâna la 2000 lei/ acțiune 

- alte competiții sportive internaționale – pâna la 1500 lei/ acțiune 

- alte acțiuni sportive internaționale – pâna la 1200 lei/ acțiune 

9.4. Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activității sportive: tricouri, cravate, eșarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, 

insigne, brelocuri, afișe, pliante și alte asemenea; costul cu aceste materiale nu se include în sumele prevăzute la pct.9.3. 

 

III. Premii, indemnizații sportive, prime și alte drepturi 

Din bugetul județului se pot acorda sume pentru premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive interne și 

internaționale oficiale. 
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1. Premii 

 

A) Premii pentru sportivi: 

(1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de vârstă, în funcţie de valoarea performanţei, de 

importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală, premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor aprobate de Consiliul de Administrație al clubului, în 

funcție de bugetul alocat și prevăzute în prezenta, după cum urmează: 
1. Calendar competițional internațional - jocuri sportive seniori 

- calificare in cupe europene intercluburi şi în fazele superioare: in suma aprobata de Consiliul de Administratie al clubului, in functie de bugetul alocat, cu respectarea 

unui plafon maxim la nivelul unui salariu lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz. 

- cupe europene intercluburi: 

loc I – in suma maxima la nivelul triplului salariului lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

loc II – in suma maxima la nivelul dublului salariului lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

loc III – in suma maxima la nivelul unui salariu lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

2. Calendar competitional intern-jocuri sportive 
2.1. jocuri sportive –seniori 

a) Campionate Nationale: 

loc I – in suma maxima la nivelul unui salariu lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

loc II – in suma maxima la nivelul a 75% din salariul lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

loc III – in suma maxima la nivelul a 50% din salariul lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

b) Cupa Romaniei: 

loc I – in suma maxima la nivelul a 75% din salariul lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 
loc II – in suma maxima la nivelul a 50% din salariul lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

loc III – in suma maxima la nivelul a 25% din salariul lunar, stipulat in contractul individual de munca sau in contractul de activitate sportiva, după caz/ participant 

2.2.  jocuri sportive- tineret/juniori I 

a) Campinate Naţionale 

loc I –în suma de până la 3000 lei /participant 

loc II –în suma de până la 2000 lei / participant 

loc III –în suma de până la 1500 lei/ participant 

2.3. jocuri sportive -juniori II /cadeti: 
a) Campionate Nationale: 

loc I –în suma de până la 2000 lei /participant 

loc II –în suma de până la 1500 lei / participant 

loc III –în suma de până la 1000 lei/ participant 

3. Calendar intern discipline individuale 

a) campionate nationale sporturi individuale: 

- seniori 

loc I –în suma de până la 2000 lei /participant 
loc II –în suma de până la 1500 lei / participant 

loc III –în suma de până la 1200 lei/ participant 

- tineret și juniori 

loc I –în suma de până la 1200 lei /participant 

loc II –în suma de până la 800 lei / participant 

loc III –în suma de până la 500 lei/ participant 

- juniori II-cadeti: 
loc I –în suma de până la 900 lei /participant 

loc II –în suma de până la 700 lei / participant 

loc III –în suma de până la 400 lei/ participant 

b) Cupa Romaniei: 

- seniori/tineret 

loc I –în suma de până la 1500 lei /participant 

loc II –în suma de până la 1200 lei / participant 

loc III –în suma de până la 1000 lei/ participant 
- juniori/cadeti 

loc I –în suma de până la 1200 lei /participant 

loc II –în suma de până la 800 lei / participant 

loc III –în suma de până la 500 lei/ participant 

(2) Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive olimpice - până la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice - până la 50%; discipline 

sportive neolimpice - până la 40%. 

(3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezenta este 

individuală. 
(4) Sportivii premiaţi de MTS sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi 

europene, pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin, în limita prevederilor bugetare aprobate. Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu 

pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de MTS si C.O.S.R. 

(5) La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe 

echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută. 

(6)La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se 

face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe. 
(7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel: 

a) un premiu de până la 900 lei/sportiv/antrenor pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; 

b) un premiu de până la 600 lei/sportiv/antrenor pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei. 

Premiile se acordă participanților înscriși pe foaia de arbitraj, diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv, conform deciziei forului de 

conducere al entităţii sportive. 

(8) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de 

până la 390 lei, 290 lei şi, respectiv, 190 lei/persoană din venituri proprii. 

(9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, până in limita a 50% din valoarea 
premiului acordat potrivit aliniatului (1) 

(10) Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se acordă premii. 

 

B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti- la jocurile sportive: 

(1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive interne și internaţionale, cluburile sportive pot acorda antrenorului principal un premiu echivalent cu 

cel mult triplul celui mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi,. Antrenorii secunzi pot primi un premiu de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal. 

Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de clubul sportiv conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de până la 35% din valoarea 

premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depăşi nivelul premiului acordat antrenorului cu 
premiul cel mai mare. 

(2) Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se acordă premii. 

 

C. Alte premii acordate la acțiuni sportive: 

(1) La competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor 

competiţiilor respective. 
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(2) Cluburile sportive pot acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. 

(3) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni 

speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană. 

 

IV. Îndemnizații sportive 

(1) Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul clubului sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire 
sportivă organizată de club şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie sportivă. 

(2) Îndemnizatia sportivă nu se acorda participanților la activitatea sportivă, care primesc plăți prin contracte de activitate sportivă. 

 

Cap. IV. Dispozitii finale: 

 

(1) Premiile şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. 

(2) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: 

a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; 
b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către clubul sportiv, după caz, pentru sportivii 

proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive. 

(3) Sumele prevăzute în prezentul normativ includ și taxa pe valoarea adăugată, după caz. 

(4) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice. 

(5) Pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăţi în avans, în condiţiile existenţei unor contracte ferme, în 

cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii. 

(6) Organizaţiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obţinute din venituri proprii, donaţii sau sponsorizări, în 
condiţiile legii. 

Anexa 3 la Regulament 

 

CONTRACT-CADRU 

privind finanțarea acțiunilor/activităților din cadrul programului
 

. . . . . . . . . . în anul . . . . . . . . . . 

 

CAPITOLUL I 

Părțile 

 

Instituția finanțatoare . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul fiscal . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . ., 

deschis la . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumită în continuare instituția finanțatoare, și 

structura sportivă . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . ., 

deschis la . . . . . . . . . ., certificat de identitate sportivă nr. . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., 

denumită în continuare structură sportivă, 

în baza dispozițiilor  Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și ale Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 

664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract. 

 

CAPITOLUL II 

Obiectul și valoarea contractului 

 

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea programului, respectiv a acțiunilor/activităților din cadrul programului sportiv . . . . . . . . . ., prevăzute în 
anexa nr. 1. 

Art. 2. - Instituția finanțatoare repartizează structurii sportive suma de . . . . . . . . . . lei, pentru finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la art. 1. 

 

CAPITOLUL III 

Durata contractului 

 

Art. 3. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la data de . . . . . . . . . . 

 

CAPITOLUL IV 

Drepturile și obligațiile părților 

 

Art. 4. - Structura sportivă are următoarele drepturi și obligații: 

a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinației stabilite prin 

contract în anexa nr. 2 și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

b) să realizeze acțiunile/activitățile prevăzute la art. 1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în anexa nr. 3; 

c) să promoveze denumirea instituției finanțatoare în cadrul acțiunilor/activităților finanțate prin modalitățile convenite între părți; 
d) să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2; 

e)  să participe cu o contribuţie proprie de minimum 10% din valoarea totală de finanțare a programului; 

f) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în termen de . . . . . . . . . . zile calendaristice de la data încheierii acțiunilor/activităților, următoarele 

documente: 

- raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, și a indicatorilor prevăzuți în contract; 

- raport financiar însoțit de documentele justificative de cheltuieli; 

g) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea 
organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare; 

h) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată; 

i) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor/activităților finanțate 

potrivit prezentului contract. 

Art. 5. - Instituția finanțatoare are următoarele drepturi și obligații: 

a) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale; 

b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel: 

- în avans, . . . . . . . . . ., din valoarea contractului/acțiunii/activității, după caz; 
- în termen de . . . . . . . . . . zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 lit. f); 

c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituția finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și 

sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz. 

 

CAPITOLUL V 

Răspunderea contractuală 

 

Art. 6. - (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului 
contract și ale dispozițiilor legale în vigoare. 

(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), instituțiile finanțatoare au dreptul să perceapă penalități de 

întârziere de . . . . . . . . . .% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz. 

Art. 7. - Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii. 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/contract-cadru-privind-finantarea-actiunilor-activitatilor-din-cadrul-proiectului-programului1-in-anul-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydgny
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/contract-cadru-privind-finantarea-actiunilor-activitatilor-din-cadrul-proiectului-programului1-in-anul-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydgny
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/contract-cadru-privind-finantarea-actiunilor-activitatilor-din-cadrul-proiectului-programului1-in-anul-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydgny
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/partile-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydgoi
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dmnru/legea-educatiei-fizice-si-sportului-nr-69-2000?d=2019-05-17
https://lege5.ro/Gratuit/gi4tmmzy/hotararea-nr-884-2001-pentru-aprobarea-regulamentului-de-punere-in-aplicare-a-dispozitiilor-legii-educatiei-fizice-si-sportului-nr-69-2000?d=2019-05-17
https://lege5.ro/Gratuit/gmydqmzw/regulamentul-de-punere-in-aplicare-a-dispozitiilor-legii-educatiei-fizice-si-sportului-nr-69-2000-din-13092001?d=2019-05-17
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dmnru/legea-educatiei-fizice-si-sportului-nr-69-2000?d=2019-05-17
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?d=2019-05-17
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?d=2019-05-17
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/obiectul-si-valoarea-contractului-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydimy
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-1-obiectul-si-valoarea-contractului-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydina
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?pid=270130093&d=2019-05-17#p-270130093
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-2-obiectul-si-valoarea-contractului-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydinq
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/durata-contractului-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydioa
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-3-durata-contractului-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydioi
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/drepturile-si-obligatiile-partilor-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydkmi
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-4-drepturile-si-obligatiile-partilor-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydkmq
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?pid=270130093&d=2019-05-17#p-270130093
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?pid=270130098&d=2019-05-17#p-270130098
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?pid=270130104&d=2019-05-17#p-270130104
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-5-drepturile-si-obligatiile-partilor-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydmni
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?pid=270130059&d=2019-05-17#p-270130059
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/raspunderea-contractuala-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydomq
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-6-raspunderea-contractuala-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydomy
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?pid=270130059&d=2019-05-17#p-270130059
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-7-raspunderea-contractuala-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydonq
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CAPITOLUL VI 

Litigii 

 

Art. 8. - Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situația în care aceasta nu 

s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii. 

 

CAPITOLUL VII 

Dispoziții finale 

 

Art. 9. - Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituția finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 

plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice. 

Art. 10. - Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ. 

Art. 11. - Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional. 

Art. 12. - Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul contract. 
Art. 13. - Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituția finanțatoare și un exemplar pentru structura sportivă. 

 

Instituția finanțatoare 

. . . . . . . . . . 

Conducătorul instituției, 

. . . . . . . . . . 

Compartimentul financiar-contabil 
. . . . . . . . . . 

Compartimentul de specialitate/Compartimentul juridic 

. . . . . . . . . 

Structura sportivă 

. . . . . . . . . . 

(reprezentanți legali) 

. . . . . . . . . . 

 

 

ANEXA Nr. 1 

la contractul-cadru 

 

Structura sportivă . . . . . . . . . . 
Acțiunile/Activitățile din cadrul programului . . . . . . . . . . 

 

Nr. crt. Denumirea acțiunii/activității 
Locul de 

desfășurare 
Perioada acțiunii Nr. de participanți Costul acțiunii Alte mențiuni 

       

       

 

Reprezentanți legali: 

. . . . . . . . . . 

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive) 

 

ANEXA Nr. 2 

la contractul-cadru 

 

Structura sportivă . . . . . . . . . . 

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului/programului . . . . . . . . . . 

 

 

Nr. 
crt. 

Acțiunea/Activitatea/Categoriile de cheltuieli Valoarea totală 

din care 

din fonduri publice 
din venituri proprii ale 

structurii sportive 

1 Acțiunea/Activitatea . . . . . . . . .,  
total . . . . . . . . . ., din care:  

a) categorie de cheltuială  

b)
 
categorie de cheltuială 

   

 

Reprezentanți legali: 

. . . . . . . . . . 

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive) 

 

ANEXA Nr. 3 

la contractul-cadru 

 

Structura sportivă . . . . . . . . . . 

 

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului/programului 

 

A. Scopul: 
. . . . . . . . . . 

B. Obiective: 

Obiectivul general: . . . . . . . . . . 

Obiective specifice: . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

C. Indicatori 

C1. Indicatori de eficiență (denumire, unitate de măsură): 

a) . . . . . . . . . . 
b) . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură): 

a) . . . . . . . . . . 

b) . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură): 

a) . . . . . . . . . . 

b) . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/litigii-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydooa
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-8-litigii-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydooi
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/dispozitii-finale-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydqmi
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-9-dispozitii-finale-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydqmq
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-10-dispozitii-finale-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydqna
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-11-dispozitii-finale-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydqnq
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-12-dispozitii-finale-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydqoa
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?pid=270130093&d=2019-05-17#p-270130093
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?pid=270130098&d=2019-05-17#p-270130098
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/ordinul-nr-664-2018-privind-finantarea-din-fonduri-publice-a-proiectelor-si-programelor-sportive?pid=270130104&d=2019-05-17#p-270130104
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/art-13-dispozitii-finale-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaydsma
https://lege5.ro/Gratuit/gmydenzsha2q/scopul-obiectivele-si-indicatorii-de-evaluare-ai-proiectului-programului-ordin-664-2018?dp=gi3tamjtgaytanq
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Reprezentanți legali: 

. . . . . . . . . . 

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila structurii sportive 

 

Anexa 4 la Regulament 

 

Consiliul Judeţean Covasna 

 

FORMULAR PENTRU RAPORTĂRI INTERMEDIARE ŞI FINALE 

 

Contract nr./data încheierii contractului.................................................................................. 

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

- adresa ........................................................................................................................ 
- telefon/fax ................................................e-mail ...................................................... 

Denumirea programului............................................................................................................ 

 

I. Raport de activitate 

1. Descrierea în limba română a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului care nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de 

ansamblu a derulării programului/proiectului şi verificării realităţii prestaţiilor. În anexă se poate prezenta o descrierea detaliată. Descrierea trebuie să cuprindă următoarele 

elemente în funcție de natura proiectului: 

 Titlul programului/proiectului  

 Data programului/proiectului  

 Locul programul/proiectul  

 Beneficiari  

 Grupul ţintă  

 Rezultate  

 Colaborare cu alți parteneri  
 

 

 

2. Descrierea măsurilor de informare şi publicitate desfăşurate până la data întocmirii raportului, în maxim o jumătate de pagină: ecouri de presă, publicații destinate 

infomării publicului, articole de pe website-uri. În anexă prezentați materialele produse. 
 

 

 

 

3. Alte comentarii (după caz): probleme/întârzieri apărute în implementarea activităților și /soluţionare acestora 

 

 

 

 

II. Raport financiar 

1. Date despre beneficiar subvenționat: 

a) cont bancar nr. ......................................................................, deschis la ........................ 
b) persoana cu drept de semnătura ................................................................................... 

(numele şi prenumele) 

2. Date despre subvenţie: 

- valoarea finanţării, conf. contract:................................................................................... 

- valoarea aportului propriu ..................................(minim 10% din finanţarea acordată) 
3. Se anexează factură emisă de beneficiar  pentru Consiliul Judeţean Covasna, pt. “cofinanţare program conf. contract”, Nr. factură................................. data 

emiterii.................. 

4. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată, conform ghid de 

decontare. 

5. Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos): 

 

Nr. 

crt. 
Categoria cheltuieli Nr. şi data document Unitatea emitentă Suma totală 

Contribuţie 

C.J. 

Contribuţie 

Aplicant 

1.       

2.        

3.       

4.       

TOTAL   

TOTAL GENERAL  

 

Conducătorul beneficiarului ............................................................. 

(numele, prenumele şi semnătura) 

 

Responsabilul financiar                                          .................................................. 

(numele, prenumele şi semnătura) 
 

Data ...................................       L.S. 

 

Anexa 4.1 

 

DECLARAŢIE 

 
Subsemnatul .......................... domiciliat în localitatea ................................, judeţul Covasna, codul poştal .................., posesor al actului de identitate seria ......... nr 

......................, codul numeric personal ............................, în calitate de reprezentant al asociaţiei ...........................................................................,  

declar pe propria răspundere că, documentele justificative pentru cheltuielile efectuate, cuprinse în raportarea depusă la Registratura Consiliului Județean Covasna în 

conformitate cu dispoziţiile Contractului de finanţare nr. .................................. încheiat între Consiliul Județean Covasna şi 

..................................................................................., nu au servit ca documente justificative la alte proiecte. 

 

Semnătura 

.......................... 
Data 
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HOTĂRÂREA Nr. 125/2019 

privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor 

depuse și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul 

programului sportiv de utilitate publică „Promovarea 

sportului de performanță” 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 15 iulie 2019, analizând Referatul de motivare a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind numirea 

comisiei de evaluare a documentațiilor depuse în cadrul 

programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului 

de performanță”, precum și Amendamentul vicepreședintelui 

Consiliului Judeţean Covasna; văzând Raportul de specialitate 

al Direcției Economice, precum și Avizele comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna; având în 

vedere art. 15 alin. (2) și (3) din Regulamentul privind 

condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 

sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului 

nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 124/2019, 

ținând cont de rezultatul votului secret exprimat cu privire la 

numirea comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a 

comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul programului 

sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de 

performanță”; în baza art. 173 alin. (1) lit. „f” şi în temeiul art. 

182 alin. (1) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se numește comisia de evaluare a documentațiilor 

depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică 

„Promovarea sportului de performanță”, denumită în continuare 

comisie, în următoarea componență nominală: 

1. Orbán Miklós - consilier județean; 

2. Fazakas András-Levente - consilier județean; 

3. Boricean Cosmin - consilier județean. 

(2) Se numește comisia de soluționare a contestațiilor 

pentru evaluarea documentațiilor depuse în cadrul programului 

sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de 

performanță”, denumită în continuare comisie, în următoarea 

componență nominală: 

1. Oltean Csongor - consilier județean; 

2. Szőcs László- consilier județean; 

3. Deaconu Ion - consilier județean. 

Art.2. (1) Comisiile prevăzute la art. 1 aleg dintre membrii 

săi, prin vot deschis, un președinte care va conduce ședințele 

comisiei. 

(2) Președintele comisiei va desemna dintre membrii 

comisiei, după consultarea prealabilă a acestora, un secretar. 

(3) Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de 

imparțialitate. 

(4) Comisiile iau hotărâri prin votul majorității membrilor. 

Art.3. (1) În situația structurilor sportive unde județul 

Covasna are calitatea de asociat, în măsura în care se depune o 

cerere de finanțare atât la Consiliul Județean Covasna, cât și la 

o altă autoritate a administrației publice locale sau instituție 

publică, care la rândul ei are calitatea de membru asociat, 

comisiile numite la art. 1 se completează cu persoanele 

nominalizate de autoritatea administrației publice locale sau 

instituția publică respectivă, astfel încât comisia să fie formată 

dintr-un număr impar de membri. 

(2) Prevederile art. 2 se aplică în mod corespunzător. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, 

Direcția Economică, precum și membrii comisiei. 
 

Sfântu Gheorghe, la 15 iulie 2019. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

HOTĂRÂREA Nr. 126/2019 

privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la 

Contractul de finanțare nr. 78/20.02.2019 încheiat între 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, 

Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 

municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI - SIC 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 15 iulie 2019, analizând Referatul de motivare a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea 

proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nr. 

78/20.02.2019 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul 

Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI - 

SIC, având în vedere: Raportul de specialitate al Direcţiei 

Economice, precum și Avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna; Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 144/2018 privind alocarea unei sume din bugetul 

local al Județului Covasna pentru finanțarea programului 

sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea 

ACS SEPSI - SIC în toate competițiile oficiale ale Federației 

Române de Baschet și FIBA, sezon competițional 2018-2019, 

juniori și seniori (Liga Națională de Baschet Feminin, Cupa 

României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate 

de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.), respectiv în 

competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă 

(Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)”, cu 

modificările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 273/2018 privind alocarea 

unei sume din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe 

pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul 

Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS SEPSI-SIC în toate 

competițiile oficiale ale Federației Române de baschet FIBA, 

sezon competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de 

Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, 

baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, 

etc.) respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de 

Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile 

Diviziei B)”, cu modificările ulterioare; Legea educației fizice 

și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările 

ulterioare; Ordinul Ministrului tineretului și sportului nr. 

664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și 

programelor sportive, cu modificările şi completările 

ulterioare; Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

165/2017 pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în 

baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, 

cu modificările și completările ulterioare; văzând: cererea 

Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI-SIC nr. 29/03.07.2019, 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 7343/03.07.2019; procesul verbal nr. 

7483/44452/08.067.2019/05.07.2019 al Comisiei de evaluare a 

documentațiilor în ceea ce privește scopul urmărit prin 

programele/proiectele de activitate sportivă, precum și 

încadrarea în prevederile regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, 

respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe 

categoriile de cheltuieli în baza art. 173 alin. (5) lit. „f” şi în 

temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul Actului adițional nr. 2 la 

Contractul de finanțare nr. 78/20.02.2019 încheiat între Județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu 

Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe și Asociația SEPSI - SIC, conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna și 

Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 
 

Sfântu Gheorghe, la 15 iulie 2019. 
 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 

 

Anexă la Hotărârea nr. 126/2019 

 

Act adițional nr. 2 

la Contractul de finanțare nr. 78/20.02.2019/12680/25.02.2019 

 

Cap. I. PĂRŢILE 
1.1. JUDEȚUL COVASNA prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA, cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4, cod poştal 520008 tel-

fax: 0267/351228 Cod fiscal 4201988, Cont trezorerie Ro82TREZ24A670501591100X deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe, reprezentat prin domnul Tamás Sándor 

– preşedinte şi domnul Veres János – director executiv,  
1.2. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 2, tel. 0267-316957, fax 0267351781, având cod fiscal 4404605, cont IBAN RO82TREZ24A670501591100X, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, 

reprezentat prin domnul Antal Árpád-András, în calitate de primar şi doamna Veress Ildikó director executiv, în continuare cofinanțatori, 
și  

1.3. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SEPSI - SIC (denumită generic ORGANIZAŢIA), cu sediul în localitatea Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 

1, CUI 30622528, certificat de identitate sportivă CV/A2/00019/2014, cont bancar nr RO93OTPV300000647819RO01 deschis la Banca  OTP Bank 

România, Sfântu Gheorghe, reprezentat prin Manager ACS SEPSI-SIC Rusz István-László, și responsabil financiar/coordonator sportiv Dálnaki 

Csanád, în continuare structura sportivă, 

în baza dispoziţiilor: 

- Ordinului Ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, și a  

- Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 

69/2000, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 165/2017, 
- Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 

69/2000, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe nr. 340/2017, 

în temeiul HCJCv nr. 144/2018, nr. 160/2019, 73/2019 și nr._____/2019 al Consiliului Județean Covasna, precum și a HCL nr. 273/2018, nr. 305/2018, 
55/2019, 149/2019 și _____/2019 al Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe au convenit încheierea prezentului act adițional. 

Articol unic. Contractul de finanțare nr. 78/20.02.2019/12680/25.02.2019, cu modificarea ulterioară,  se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Prezentul contract se încheie pe o perioadă cuprinsă de la data semnării lui de către părți și este valabil până la 31.07.2019.” 

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. (1) Județul Covasna, din suma arătată la art. 3, repartizează structurii sportive suma de 1.094.819 lei pentru anul 2019 pentru finanţarea 
programului sportiv prevăzut la art. 1 din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", sub cap. 67.02.05.01-Sport,  sume defalcate conform  

anexei nr. 1 la prezentul contract. 

(2) Municipiul Sf. Gheorghe, din suma arătată la art. 3, repartizează structurii sportive suma de 1.116.350 lei pentru anul 2019, pentru finanţarea 
programului sportiv prevăzut la art. 1 din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", subcap. 67.02.05.01-Sport, sume defalcate conform  

anexei nr. 1 la prezentul contract.” 

3. Anexa la Contractul de finanțare nr. 78/2019/12680/25.02.2019 se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezentul act 

adițional.   

 

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. 
 

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi _________________ în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

JUDEȚUL COVASNA prin CONSILIUL 

JUDEȚEAN COVASNA 

 

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin 

CONSILIUL LOCAL AL MUN SF. 

GHEORGHE 

 

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SEPSI - 

SIC 

PREȘEDINTE 

TAMÁS Sándor 

 

PRIMAR 

ANTAL Árpád András 

PREȘEDINTE/DIRECTOR 

DIRECTOR EXECUTIV 

VERES János 

DIRECTOR EXECUTIV 

VERESS Ildikó 

RESPONSABIL FINANCIAR 

 

Anexă la Act aditional nr. 2 

 

Detalierea cheltuielilor cu evidențierea contribuțiilor fiecărui finanțator defalcate pe categorii de cheltuieli 

 

- lei - 

Nr. 

crt. 
Categoria bugetară 

Total finanțare nerambursabilă 

acordată 
Contribuţia Județului Covasna 

Contribuţia Municipiului 

Sf. Gheorghe 

Total 2018 2019 Total 2018 2019 Total 2018 2019 

1 

Cheltuieli pentru plata 

participanților la 

activitatea sportivă, 
efectuate după caz, în 

baza unui contract 

individual de muncă sau a 
unui contract de activitate 

sportivă – aplicabil numai 

2.381.404 672.682 1.708.722 1.178.644 332.533 846.111 1.202.760 340.149 862.611 
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Nr. 

crt. 
Categoria bugetară 

Total finanțare nerambursabilă 

acordată 
Contribuţia Județului Covasna 

Contribuţia Municipiului 

Sf. Gheorghe 

Total 2018 2019 Total 2018 2019 Total 2018 2019 

pentru structurile sportive 

în care finanțatorul deține 

participați 

2 Cheltuieli de transport: 186.721 99.000 87.721 92.422 49.000 43.422 94.299 50.000 44.299 

3 Cheltuieli de cazare 31.150 16.045 15.105 15.419 7.942 7.477 15.731 8.103 7.628 

4 Cheltuieli de masă 167.118 16.908 150.210 82.722 8.369 74.353 84.396 8.539 75.857 

5 
Cheltuieli privind 
alimentaţia de efort 

0 0 0 0 
  

0 0 0 

6 

Cheltuieli privind plata 

arbitrilor, medicilor şi a 
altor persoane 

73.574 34.650 38.924 36.415 17.150 19.265 37.159 17.500 19.659 

7 

Cheltuieli privind 

asigurarea persoanelor, a 

materialelor şi a 
echipamentului sportiv şi 

a altor bunuri 

0 0 0 0 
  

0 0 0 

8 

Cheltuieli pentru 
achiziţionarea de 

materiale şi echipament 

sportiv 

44.846 33.765 11.081 22.199 16.714 5.485 22.647 17.051 5.596 

9 
Cheltuieli medicale şi 

pentru controlul doping 
12.305 333 11.972 6.091 165 5.926 6.214 168 6.046 

10 
Alte categorii de 
cheltuieli 

288.207 100.773 187.434 142.663 49.883 92.780 145.544 50.890 94.654 

11 

Premii, indemnizații 

sportive, prime și alte 
drepturi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Îndemnizații sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3.185.325 974.156 2.211.169 1.576.575 481.756 1.094.819 1.608.750 492.400 1.116.350 

 

HOTĂRÂREA Nr. 127/2019 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea 

normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar 

de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi 

instituţiile publice de interes judeţean 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară 

din data de 15 iulie 2019, analizând Referatul de motivare a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu 

autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru instituţiile 

publice de interes judeţean, așa cum a fost completată,având în 

vedere: Raportul Serviciului de administrare a drumurilor 

județene, precum și Avizele comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Județean Covasna, așa cum a fost 

completată, Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu 

modificările și completările ulterioare; adresa Muzeului 

Național Secuiesc nr. 808/20.06.2019, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 

6826/20.06.2019, în baza art. 173, alin. (1), lit. „f” şi în temeiul 

art. 182, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic: Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare 

cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Nr. autoturisme 

- buc - 

Nr. autoutilitare 

- buc 

Cons.lunar de carb. 

litri/autoturism 

3. 
Muzeul Naţional 

Secuiesc 
3 - 200 

 

Sfântu Gheorghe, la 15 iulie 2019. 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar al județului Covasna 
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