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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind acordarea unar alocatii privind finantarea pragramului sportiv ,,Fotba/ul uneste toti 

lolomiteni! an II" derulat de AFC UN/REA 04 SLOBOZIA pentru perioada august-octombrie 2020 

Consiliul Iudetean lalomita, 

Cod f'P -07-02, Ed 2 vera.O 

din __ .2020 al Comisiei juridice, de disciplina drepturi, 

Avand in vedere: 
- Referatul de a pro bare nr. Ji /i}/--;2020 - G_ din £/ .08.2020 al Presedintelui 

Consifiului iudetean tolomita, 
Examlnand: 

- Raportul de specialitate nr. /!/tJ;J /2020 - J!L din !f_.08.2020 al Directiei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 
---- 

obliqatil ?i incompatlbilhiui; 
-Avizul nr. din .2020 al Comisiei economico - financiare st aqrlculturii; 
- Avizul nr. din .2020 al Comisiei pentru rnvatamant, culture, cuite, 

tineret, colaborarea cu societatea civila 9i retatii externe; 

- Hotiutirea Consiliului Iudeteon nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurifor 
soficitantului privind finantarea din fonduri pub/ice alocate din bugetul judetului taiomiio a 
cererilor depuse in cadru/ programelor sportive de utilitate publkii, pentru anul 2020; 

- Adresele AFC UN/REA 04 SLOBOZIA nr. 422 din 18.08.2020 st 410 din 12.08.2020; 
In conformitate cu: 

- Decretul Presedtntelui Romanlei nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stiirti de 
urgenta pe teritoriul Romaniei; 

- Decretul Presedintelui Romtinie! nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind pre/ungirea stiuii 

de urgenta pe teritoriuf Romiiniei; 

- Hotararea Guvernului nr. 394 din 18 mai 2020 privind dec/ararea stiui! de alerta 9i 
masurile care se apfica pe durata acesteia pentru prevenirea $i combaterea efectelor 
pandemiei de COV/0-19; 

- Hotararea Guvernului nr. 476 din 16 iunie 2020 privind pre/ungirea stiiril de alertii pe 
teritoriuf Romtinlei $i miisurile care se apfica pe durata acesteia pentru prevenirea $i 

combaterea efectelor pandemiei de COV/0-19; 

- Hotiittirea nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stiuii de aiertii pe teritoriul 
Romanlei tncepand cu data de 17 iu/ie 2020, precum $i stabilirea miisurilor care se ap/ica pe 

durata acesteia pentru prevenirea st combatereo eiectelor oandemiei de COV/0-19; 
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- HotC1rarea Guvernului nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stiirti de alertii 

pe teritoriul Romtiniei lncepand cu data de 16 august 2020, precum st stabilirea mC1surilor care 

se ap/icCI pe durata acesteia pentru prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COV/0- 

19; 

- prevederile art. 6 a/in. (14), {16} - {18) din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe 

anul 2020, introdus prin Legea nr. 115/2020 privind aprobarea Ordonantei de UrgentC1 a 

Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 

- prevederile art. 173 a/in. {1) lit. d) $i a/in. (5) lit. f) din Ordonanta de Urqenta a 

Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarlle $i compietiuile ulterioare; 

In temeiul art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordonania de Urqenta a Guvernu/ui nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificC1rile $i completC1rile uiterioare, 

HOTARA$TE: 

Art.1 Se aprobCI acordarea unor alocatii pentru finantarea programului sportiv 

,,Fotbalul uneste tott iotomitenii an II" derulat de AFC UN/REA 04 SLOBOZIA pentru perioada 

august - octombrie 2020, in valoare de 700.000 lei, tn baza contractului de finontare previuut 

in anexa nr. 1 la proiectul de hotiirare care face parte inteqrantii din aceasta. 

Art.2 Oestinatia �i defa/carea pe capitole de cheltuie/i a alocatiei acordate previizute la 

art. 1, sunt previizute ln anexa nr. 2, care face pone integrantCI din prezenta hotiirtire. 

Art.3(1) Sumele acordate cu titlu de alocatie pentru sprijinirea programului sportiv 

,,Fotba/ul uneste toti iaiomiteni! an II" vor Ji virate ln contul beneficiarului conform graficu/ui 

de p/C1ti anexCI la contractul de finoruare. 

(2) La lntocmireo deconturilor justificative pentru [inantarea acordotii de la bugetul 

judetului tatomito se var avea tn vedere si urmatoarele : 

- toate documente/e justificative, prezentate in copii xerox, var purta mentiunile: ,,conform cu 

originalul" si ,,aceastCI che/tuia!C1 nu a Jost si nu va Ji decontatii la un alt finantator" $i vor fi 

certificate prin aplicarea stampilei si a semniiturii beneficiarului finantC1rii. Documentele 

justificative trebuie SCI fie lntocmite potrivit reg/ementarilor ln vigoare privind activitatea 

financiar contobilii; 

- pentru finontarea alocatii, structura sportive va depune a!C1turi de documentele justificative 

si un raport narativ de justificare a utiliziirii finantC1rii primite; 

- documentele depuse spre decontare la Consiliul Iudetean tolomita var fi emise de catre 

furnizori numai pe numele structurii sportive finantate; 

- SCI fie lnreqistrate ln contabilitotea structurii sportive, SCI fie identificabi/e $i verificabile, SCI fie 

dovedite prin originalele documentelor justificative; 
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Art.4 Curtea de Conturi va avea dreptul sa exercite contro/ul Jinanciar asupra deruliirii 

activltiui! finontote din Jonduri pub/ice pentru finantareo acestui program sportiv. 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Iudetului talomita, prezenta hotarare va Ji 

comunicata spre ducere la 'indepfinire directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 

iudetean tatomita, si spre �tiinta tnstitutiei PreJectului - Iudetul totomita, urmand a Ji 

publicatii 'in presa locala st pe site-ui Consiliului Iudeiean taiomita - sectiuneo Monitorul 

OJicial al Iudetulul lalomlto. 

PRE$ED/NTE, 

VICTOR MORARU 

Avizat, 

Secretaru/ General al Iudetului talomito, 

Adrian Robert /ONESCU 

Nr. 

Adoptotd la 5/obozla 

Astdzl .2020 

Rd/Oc 

BSM 
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ANEXA nr.1 la Hotiirfirea Consiliului Judetean Ialomita nr. _ 

CONTRACT DE FINANTARE 
Pentru acordarea de alocatlt in vederea finant1irii programului sportiv ,,Fotbalul uneste toti 

ialomitenil an II" derulat de AFC UNIREA 04 SLOBOZIA pentru perioada august 
octombrie 2020 

Nr. din 2020 

CAP.1 
Partile contractante 

JUDETUL IALOMITA, cu sediul !n Municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr.I ,  cod fiscal 
423 I 776, cont bancar R029 TREZ 24A6 7050 1592 OOOX,deschis la Trezoreria Municipiului 
Slobozia, reprezentat prin domnul VICTOR MORARU, Presedintele Consiliului Judetean 

Ialomita, in calitate de autoritate finantatoare (denumitii in continuare ,,Autoritatea 
finantatoare") 

ASOCIATIA FOTBAL CLUB UNIREA 04 SLOBOZIA cu sediul in Municipiul Slobozia, 
str. Aleea Stadionului, nr. 2-5, judetul Ialomi]a, tel. 072273045, e-mai 
fcunirea04slobozia@gmail.com, avand Certificat de identitate sportivii nr. IUA2/00233/2005, Cod 
fiscal 17944410, cont bancar R072 RZBR 0000 0600 2106 5945 deschis la Raiffeisen Bank 
Sucursala Slobozia, reprezentata de Presedinte, Lemnaru Ilie, in calitate de beneficiar ( denumita in 

continuare ,,Beneficiarul"), 

'in baza dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind codul 
administrativ.cu modificarile �i completarile ulterioare, ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 
69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministru pentru Sport si Tineret nr. 
664/2018 privind finantarea din fonduri publice a programelor si program el or sportive, ale Hotararii 
Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare in activitatea sportiva, cu 
modificiirile si completarile ulterioare, si ale prevederilor art. 6 alin. (14), (16) - (18) din Legea nr. 
5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, introdus prin Legea nr. 115/2020 privind aprobarea 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2020 cu privi.re Ia rectificarea bugetului de stat pe anul 
2020, au convenit incheierea prezentului contract pentru acordarea directii de alocatii pentru 
finantarea programului sportiv ,, Fotbalul uneste toti Ialomitenii an II" in perioada august-octombrie 
2020, in urmatoarele conditii acceptate de partile semnatare: 

CAP.2 
Obiectul si valoarea contractului 

ART.1. 
Obiectul prezentului contract 11 constituie finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul programului 
sportiv ,,Fotbalul uneste toti ialomitenii an II", prevazute in Anexa nr. 1, in perioada august 
octombrie 2020 
ART.2. 
Autoritatea finantatoare acorda in anul fiscal 2020, pentru perioada august - octombrie, alocatii in 
suma de 700.000 lei pentru finantarea actiunilor/activitatilor previizute la art, I, aferente sezonului 
competitional sportiv intern 2020-2021. 



CAP.3 
Durata contractului 

ART.3 
Prezentul contract intra In vigoare la data semniirii Jui de catre piiqi si este valabil panii in octombrie 
2020, perioada reprezentand/ sprijin financiar acordat 1n mod direct in baza art. 6 alin. (14), (16) - 
(18) din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020. 

CAP.4 
Drepturile si obligatiile piirtilor 

ART.4 
Beneficiarul are urmatoarele drepturi �i obligatii: 
a) sli utilizeze sumele prevazute la art. 2 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor eligibile aferente 
actiunilor/activitatilor prevazute IO Anexa nr. 1 la prezentul contract, potrivit destinatiei stabilite prin 
contract si 10 conformitate cu dispozi tiile le gale in vigoare; 
b) sli realizeze actiunile/activitatile specifice prograrnului sportiv prevazut la art. 1 ;  
c) sli promoveze imaginea Judetului Ialomita �i a Consiliului Judetean Ialornita prin expunerea 
siglelor acestora pe echipamentul sportiv, pe afise, pliante, machetele ziarelor, pe panourile 
publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru interviuri) si banner pe marginea terenului (langii eel al 
sponsorului, dupa caz); 
d) sli permita persoanelor delegate de autoritatea finantatoare sii efectueze controlul privind modul de 
utilizare a fondurilor prevazute la art. 2; 
e) sii intocmeasca si sii transmits autoritatii finantatoare, 1n termen de 30 de zile calendaristice de la 
data incheierii actiunilor, raportul financiar �i descriptiv al activitatilor conform modalitatilor de 
decontare stabilite de autoritatea finantatoare; 
f) sii restituie, in situatia nerespectarii dispozitiilor legale si a prevederilor prezentului contract, in 

termen de 1 5  zile de la data comuniciirii somatiei de plata din partea autoritatii finantatoare/organelor 
de control, sumele primite, precum si penalitatile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor 
legale in vigoare; 
g) sli permits utilizarea, in scop necomercial, de catre autoritatea finantatoare, a imaginii de grup sau 
individuale, statica sau IO rniscare, a sportivilor care participii la actiunile finantate; 
h) sli promoveze spiritul de fair-play, sli intreprinda miisurile necesare pentru prevenirea �1 

combaterea violentei si dopajului 111 cadrul actiunilor finantate potrivit prezentului contract. 

ART.5 
Autoritatea finantatoare are urmatoarele drepturi si obligatii: 
a)sii supravegheze si sii controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum si modal de respectare 
a dispozitiilor lega!e; 
b )sii plateasca finantarea conform prevederilor art. 2 din contract; 
c)sii penalizeze, cu 20% din valoarea finantarii, In cazul in care Beneficiarul nu promoveaza 
imaginea Judetului Ialomita si a Consiliului Judetean Ialomita prin expunerea siglelor pe: 
echiparnent, afise, pliante, machetele ziarelor, panouri publicitare, spider, roll-up (panou pentru 
interviuri), bannere la marginea terenului de joc; 
d)sii asigure cheltuielile eligibile, din regularnent, la valorile prevazute in HG nr. 1447/2007 pentru 
actiunile/ activitatile sportive; 
e)sii analizeze �i sii dispuna diminuarea daca se impune a valorii contractului in cazul nerealiziirii 
prevederilor prezentului contract; 
f)in cazul in care Beneficiarul nu respecta prevederile prezentului contract, autoritatea finantatoare 
are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum si sistarea virarii sau diminuarea sumei 
repartizate. 



CAP.S 
Raspunderea contractuala 

ART.6 
l.Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, partea in culpa raspunde in conditiile prezentului contract si ale dispozitiilor legale in 

vigoare. 
2.Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevazute la art. 4 
lit. f) autoritatea finantatoare va refuza decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia desfasurarii 
actiunilor/activitatilor respective. 

ART.7 
Fo11a majors exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile Jegii. 

CAP.6. 

Litigii 

ART.8 
Divergentele care pot aparea intr� parti pe parcursul derularii prezentului contract vor face obiectul 
unei concilieri pe cale amiabila. In situatia in care aceasta nu s-a realizat in termen de 15 zile de la 
demararea acestora, partea nemulturnita se poate adresa instantei de judecata competente, in 

conditiile legii. 

CAP. 7 
Dispozitii finale 

ART.9 
Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa 
in scris, cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de data dorita a intra in vigoare. Orice document scris 
trebuie inregistrat atilt in momentul transrniterii, ciit �i in momentul primirii. Comunicarile intre parti 
se pot face si prin telefon,fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

ART. IO 

Regimul de gestionare a sumelor alocate �i controlul financiar se realizeaza in conditiile legii. 
Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor efectuate in baza prezentului contract se fac 
potrivit normelor privind finantele publice. 

ART.11 
Curtea de Conturi poate exercita control financiar asupra derularii activitatilor nonprofit finantate din 
fonduri publice. 

ART.12 
Prevederile contractului au putere deplina pentru piir(i �i se constituie in nonne cu caracter tehnic, 
financiar si administrativ. Prezentele prevederi contractuale se completeaza cu cele din legislatia in 

materie. 

ART.13 
Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor si se consemneaza 
intr-un act aditional. 

ART.14 
Eventualele sume neutilizate vor fi retumate de beneficiar in termen de maxim 5 zile de la data 
depunerii raportul. In caz contrar, se obliga sa plateasca majorari de intarziere calculate conform 
Codului fiscal in vigoare. 



ART. IS 
Prezentului contract i se va atasa destinatia si defalcarea pe capitole de cheltuieli a alocatiei acordate 
prevazute la art. 2 si va constitui anexa la contract. 

ART.16 
Prezentul contract se incheie in trei exemplare originale, dintre care doua exemplare pentru 
autoritatea finantatoare �i un exemplar pentru Beneficiar. 

JUDETUL IALOMITA 

PRE�EDINTELE 
Consiliului Judetean Ialomita, 

VICTOR MORARU 

Dlrectia Buget-Finante 
Director exectuiv adjunct, 
Mihaela MOROIANU 

Vizii C.F.P.P. 

Directia Coordonare-Organizare 
Director executiv, 
Ionica Biiicoianu 

Vizii legalitate, 

A.F.C. UNIREA 04 SLOBOZIA 

PRE�EDINTE 
ILJE LEMNARU 



ANEXA nr. 2 la Hotararea Consil iului Judetean nr. _ 

Nr. Suma solicitatii din 
crt. fonduri publice 

Programul pentru perioada 
actiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli*) august- 

octombrie 2020 
(lei) 

I. I. Promovarea sportului de performanta Ia nivel national 700000 

! . ! .  Actiunea/activitatea 400000 
total: Contracte de activitate sportiva (CAS), salarii (CIM), premii si obligatii 
fiscale aferente salariilor si contractelor de activitate sportiva 

1.2. Actiunea/activi tatea 23000 
total: Taxe, vize, Jegitimari, penalitati sportive, omologare teren, taxe 
impresa.riat, asigurari medicale, taxe participare 

1 .3 .  Actiunea/activitatea 20000 
total: Organzare meciuri din care: 
barem arbitrii, observatori, medic, asistent medical, personal auxiliar, ambulanta, 
personal de securitate, ssm+su 

1 .4 .  Actiunea/activitatea 80000 
otal: Deplasare echipe din care: 

�nchiriere mijloace .de transport, transport sportivi, masa in deplasare si tumee 
cazare in deplasare si turnee, pachete hrana 

1 .5 .  Actiunea/activitatea 36000 
, 

otal:Inchiriere locuinte pentru sportivi-contracte locatiune 

1 .6 .  Actiunea/activitatea 65000 
otal:Medicamente, sustinatoare de efort, materiale sanitare, unguente �i produse 
pentru masaj in scopul refacerii sportive, viza medicala periodica, cheltuieli 
medicale si control doping, testare covid 19 

1.7. Actiunea/activitatea 30000 
total:AJimentatie de efort sub fonua de hrana zilnica 

1 .8 Actiunea/activitatea 0 
otal: Echipament sportiv, materiale sportive specifice activitatii 

1 .9 Acti unea/ acti vi tat ea 15000 
total: Inchirieri din care: inchiriere stadion I Mai Slobozia, inchiriere terenuri 
sport in deplasare, inchiriere sala forta si recuperare, inchiriere sala vizionare 
inchiriere spatii destinate recuperarii si igienei personale cum ar fi sauna, masaj �i 
altele asemenea 

2.0. Actiunea/ acti vi tat ea 6000 
otal: Promovare imagine din care: promovarea imaginii clubului prin intermediu 

social-media, online, tv, presa scrisa, achizitie de panouri prezentare, materiale 
publicitare, rechizite si alte materiale consumabile 



2 . 1 .  A cti unea/ acti vitatea 25000 
otal: Stagii de pregatire in tara din care: cantonamente ( seniori si juniori ) 

?,2 Actiunea/activitatea 
otal: Alte cheltuieli specifice domeniului de activitate 0 
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la proiectul de hotarfire privind acordarea unor alocatii privind finantarea programului sportiv 
"Fotbalul uneste toti lalomitenii an II" derulat de AFC UNIREA 04 SLOBOZIA pentru perioada 

august-octombrie 2020 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii se propune spre aprobare acordarea unor 
alocatii privind finantarea programului sportiv "Fotbalul uneste toti ialomitenii an II". 

In sezonul competitional 2019-2020 in cadrul programului sportiv de utilitate publica 
"Promova.rea sportului de performanta" derulat de Consiliul Judetean Ialomita AFC UNIREA 
04 SLOBOZIA a depus programul ,,Fotbalul uneste top ialomitenii" avand ca obiectiv de 
performanta promovarea in liga 2 a competitiei interne de fotbal. 

Avand in vedere ca pe 15 august 2020 s-a finalizat sezonul competitional �i contracul 
incheiat pentru finantarea activitatii pentru acest sezon, fapt comunicat prin adresa nr. 
410/12.08.2020, unde clubul sportiv ne-a invederat ca noul campionat incepe pe data de 29 
august 2020, echipa indeplinindu-si obiectivul de performanta stabilit, promovand in Liga 2, ni 
se solicits sprij in financiar si pentru noul sezon competitional. 

Din cauza evolutiei situatiei privind pandemia generata de infectie cu SARS CoV-2 
sezonul comeptitional a survenit modificari. Pentru derularea procedurii competitive de selectie 
a beneficiarilor de finantare s-a demarat procedura aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean 
Ialomita nr. 24 din 21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului pri vind finantarea din 
fonduri publice alocate din bugetul judetului Ialomita a cererilor depuse in cadrul programelor 
sportive de utilitate publica, pentru anul 2020, conform anuntului de participare nr. I 7695/2020- 

. Y din 17.08.2020, estimandu-se finalizarea acestei proceduri in luna octombrie 2020. In aceste 
conditii pentru demararea sezonului competitional actual AFC UNIREA 04 SLOBOZIA solicita 
acordarea unui sprij in financiar. 

AFC UNIREA 04 SLOBOZIA a solicitat prin adresa nr. 422 din 18 .08 .2020 sprijin 
financiar direct in valoare de 700.000 lei, in conformitate cu prevederile Legii 115/2020 privind 
aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2020 pentru perioada august 2020-octombrie 2020, care se poate acorda In baza 
unui contract de finantare, modelul acestuia fiind prevazut in anexa la proiectul de hotarare, 

Potrivit pct. 2 din Legea 115/2020 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, care 
completeaza Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat ,, (14) Prin derogare de la prevederile 

Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificdrile si completdrile ulterioare, si de la 
prevederile Legit nr. 350/2005 privind regimul finantdrilor nerambursabile din fonduri pub/ice 
alocate pentru activitdti nonprofit de interes general, cu modificdrile si completdrile ulterioare, 
in vederea sprijinirii activitdiii sportive pe diferite ramuri de sport, in cursul anului bugetar 
2020, autoritdtile administraiiei pub/ice locale pot acorda in mod djrect alocatii cluburilor 

Coiiiiii11l11iil1ii11ii11illa 
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sportive de drept public sau privat ori asociatiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti 
care i§i au sediul pe raza /or administrativ-teritoriald. Autoritdtile administraiiei publice locale 
pot acorda in aceleasi conduit alocatii pentru finantarea programelor sportive organizate pe 
raza lor administrativ-teritoriald de cdtre aceste cluburi sau de cdtre federatiile sportive 
nationale, directiile judetene pentru sport Ji tineret, respectiv a municipiului Bucuresti ori 
inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.i, 

Constatand ca sunt indeplinite conditiile de necesitate �i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hotarari i in forma �i continutul prezentate in proiect. 

PRE�EDINTE 
VICTOR MORARU 

Redactat 

Baragan StelicA Marius 
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RAPORT 

la proiectul de hotarare privind acordarea unor alocatii privind finantarea 
programului sportiv .Fotbalul uneste toti ialomitenii II" derulat de AFC UNIREA 04 SLOBOZIA 

pentru perioada august-octombrie 2020 

In sezonul competitional 2019-2020 in cadrul programului sportiv de utilitate publics 
"Promovarea sportului de perforrnanta" derulat de Consiliul Judetean Ialomita, AFC UNIREA · 04 
SLOBOZIA a depus proiectul ,,Fotbalul uneste top ialomitenii" avand ca obiectiv de performanta 
promovarea ln Liga 2 a cornpetitiei interne de fotbal. 

Prin adresa nr.410/12.08.2020 clubul sportiv a comunicat faptul ca la 1 5  august 2020 se 
finalizeaza sezonul competitional �i contracul incheiat pentru finantarea activitatii pentru acest sezon. 

Totodata clubul sportiv a facut cunoscut faptul ca noul campionat incepe la data de 29 august 
2020, iar echipa si-a indeplinit obiectivul de performanta stabilit, promoviind in Liga 2, In acest sens 
fiind necesar sprijin financiar �i pentru noul sezon competitional, 

Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor 
solicitantului privind finantarea din fonduri publice alocate din bugetul judetului Ialomita a cererilor 
depuse :ln cadrul programelor sportive de utilitate publica, pentru anul 2020 a fost aprobat Ghidul 
solicitantului pentru finantarea din fonduri publice aiocate din bugetul judetului Ialomita a cererilor 
depuse :ln cadrul programului sportiv de utilitate publics "Promovarea sportului de performanta", · 
pentru anul 2020, prevazut in anexa nr. I la hotarare, 

Aviind in vedere evolutia situatiei privind pandemia generata de infectiile cu SARS Cov2, s-a 
instituit starea de urgenta incepand cu data de 16 martie 2020 piina la 14 mai 2020, in timpul acesteia 
fiind interzise total activitatile sportive, iar din data de 15 mai 2020 pana in prezent s-a instituit starea de 
alerta fiind rnentinute restrictii privind activitatea sportiva, astfel inciit piina recent nu a fost Jansat 
anuntul de participare pentru selectia de proiecte nefiind cunoscuta evolutia situatiei �i :ln ce conditii se 
vor derula cornpetitiile sportive. 

Pentru atribuirea de fonduri publice pentru proiecte ca urmare a selectiei procedura se va derula 
potrivit anuntului de participare nr.17695/2020-Y/l 7 .08.2020 piina ln tuna octombrie 2020. 

in acest context AFC UNIREA 04 SLOBOZIA a solicitat prin adresa nr.422/18.08.2020 sprijin 
financiar potrivit prevederilor Legii 115/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 pentru perioada august 2020-octombrie 
2020, In valoare de 700.000 lei. 

Examiniind prevederile art.6 alin (14), (16)- (18) din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat 
introduse prin Legea nr. 115/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2020 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 se pot reline urrnatoarele: 
"(14) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificllrile si 
completarile ulterioare, �i de la prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor 



nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile 
�i cornpletarile ulterioare, in vederea sprijinirii activitatii sportive pe diferite ramuri de sport, in cursul 
anului bugetar 2020, autoritatile administratiei publice locale pot acorda in mod direct alocatii 
cluburilor sportive de drept public sau privat ori asociatiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti 
care i�i au sediul pe raza lor administrativ-teritoriala, Autoritatile administratiei publice locale pot 
acorda in aceleasi conditii alocatii pentru finantarea programelor sportive organizate pe raza lor 
administrativ-teritoriala de catre aceste cluburi sau de catre federatiile sportive nationale, directiile 
judetene pentru sport si tineret, respectiv a municipiului Bucuresti ori ·inspectoratele scolare judetene, 
respectiv al municipiului Bucuresti. 
(16) Hotlirarile consiliilor locale sau judetene privind acordarea sprijinului financiar vor avea caracter 

individual �i in acestea autoritatile deliberative ale administratiei locale vor preciza, alaturi de valoarea 
totalii a sumei acordate, destinatia acesteia, defalcarea pe capitole de cheltuieli, precum �i modalitatea �i 
termenele de decontare. 
( 17) Hotararile vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, calitatea Curtii de Conturi de a exercita controlul 
financiar asupra derularii activitatii finantate din fondurile publice. 
(18) Valoarea totalii a finantarilor acordate potrivit prevederilor alin. (14) �i (15) pentru intregul an 
bugetar 2020 nu poate depas! 3% din suma reprezentand cotele defalcate din impozitul pe venit ce revin 
bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale respective." 

Prin Legea bugetului de stat nr.5/2020 cu modificarile si cornpletarie ulterioare, judetului 
Ialornita i-a fost alocata suma de 25.866 mii lei din cotele defalcate din impozitul pe venit , astfel ca 3% 
din aceasta suma reprezinta 775,98 mii lei, care se poate acorda direct in baza unei hotlirari de consiliu 
judetean pentru finantarea activitatii sportive derulate de cluburi sportive de drept public sau privat in 
cadrul unor programe sportive. · 

De asemenea, potrivit prevederilor art .173 alin.(5) lit.f) ,,consiliul judetean asigura, potrivit 
competentelor sale �i 1n conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
judetean privind: sportul." 

Constatand ca sunt indeplinite conditiile de legalitate si de oportunitate, propunem Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hotararii ln forma �i continutul prezentate in proiect. 

Director executiv D.C.O., Ionica B
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Nr. 422 I 18-08-2020 

Catre: JUDETUL IALOMITA 

De la: A.F.C. UNIREA 04 SLOBOZIA 

Referitor la: CONTRACT FINANTARE -Promovarea sportului de pertormanta la 
nivel national - FOTBALUL UNE�TE TOTI IALOMITENII 

Prin prezenta va ruqam sa ne sprijini\i financiar pentru sezonul 
competitional 2020-2021, sezon in care vom evolua in LIGA 2, dupa ce echipa 
si-a indeplinit obiectivul sportiv din sezonul competitional 2019-2020. 

Pentru asigurarea condltnlor de pregatire ale sportivilor, participarea la 
cornpetitii interne i,;i internationale, organizarea de actiuni i;;i rnanifestari sportive, 
educarea permanenta in i,;i prin sport, va informam ca sezonul competitional 2020- 
2021 urmeaza sa lnceapa din data de 29-08-2020. 

Sume necesare pentru Promovarea sportului de performanta la nivel 
national in perioada Starii de Alerta si in baza LEGII nr. 1 1 5  din 8 iulie 2020 privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020 sunt : 

Nr. Programul Valoarea 
crt. actiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli*) 

Promovarea sportului de performanta la 
1 nivel national - FOTBALUL UNE�TE 700000 LEI, pentru sezonul 2020-2021, 

TOTI IALOMITENII, AN 2 perioada august 2020-octombrie 2020 

Slobozia 920073, Jude! lalornita 
Aleea Stadionului, Nr. 2-5 

C.I.F.:17944410 
Cont:R061 RZBR0000060014833117 

Tel./Fax: 0243235566 
fcunlrea04slobozia@gmall.com 
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PRESEDINTE CLUB, 
LEMNARU LIE_.-� ..... 



A.F.C. ,,UNIREA 04 SLOBOZIA" 

Nr. 410 I 12-08-2020 

----- ·--·····-- . -·· - . 

Catre: JUDETUL IALOMITA 

De la: A.F.C. UNIREA 04 SLOBOZIA 

R O M A N I A  
CONSILIUL JUDETEAN IALC,liTA 

I�;_§ NR. -Cf.335:/2,ce,o-(? 
20"""'- luna Ot8 ... ,_ zluaJZ_ 

-·------- 

Referitor la: CONTRACT FINANTARE -Promovarea sportului de psrformanta la 

nivel national - FOTBALUL UNE�TE TOTI IALOMITENII 

Prin prezenta va inforrnarn ca urrneaza sa expire in data de 15-08-2020 

contractul de frnantare numarul 29403/2019-Z/30-12-2019 respectiv 

14635/2019-P/01-07-2020. 

Pentru asigurarea condltiilor de preqatire ale sportivilor, participarea la 

competitii interne 9i interna\ionale, organizarea de actiunl 9i rnanifestari sportive, 

educarea perrnanenta tn 9i prin sport, va informam ca sezonul competitional 2020- 

2021 urmeaza sa lnceapa din data de 29-08-2020. 

Va ruqarn sa ne sprijinlti frnanciar pentru sezonul competitional 2020-2021, 

sezon in care vom evolua in LIGA 2, dupa ce echipa �i-a indeplinit obiectivul sportiv 

din sezonul competitional 2019-2020. 

PRESEDINTE CLUB, 

LEMNARU ILfE 

Slobozia 920073, Judet lalomi\a 
Aleea Stadionului, Nr. 2-5 

C.LF.:17944410 
Cont:R061RZBR0000060014833117 

Tel./Fax: 0243235566 
fcunirea04slobozla@gmail.com 


