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PROJECT DE HOTARARE nr. 
·-------- 

privind abrogarea articolului 2 la Hotiirdrea Consiliului Judetean nr. 24/21.02.2020 

privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finantarea din fonduri pub/ice a locate 

din bugetul iudetului talomlta a cererilor depuse in cadrul programelor sportive de 

utilitate publicii, pentru anul 2020 

Consiliul Iudetean tolomita, Avand in vedere: � - Referatul de aprobare nr. // 0j 20- W din Consiliului Iudetean talomiia; 
Exornintind: 

Jo. ().f 2020 a Presedintelui 
- Hotiirarea Consiliului Judetean nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finontarea din fonduri pub/ice a/ocate din bugetul judetului toiomita a cererilor depuse tn cadrul programelor spar ive de utilitate publicii, pentru anul 2020; - Raportul de specialitate nr. /2C(f} 2.0ZfJ-K- din ;;b. ot 2020 al Directiei [rJ(Jrdouo<��°'T""t•'.,__ · - Avizul nr. din 2020 al Comisiei pentru fnvatamant, culturii, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilii st reknit externe; - Avizul nr. din al Comisiei juridice, de disciplinii, drepturi, obliqotii Ji incompatibilitiiti, 
In conformitate cu: - prevederile Hotiutiriior Comitetului National pentru Situotli de Urgenta privind stabilirea unor miisuri de limitare a raspandirii injectiilor cu SARS-CoV-2 la nive/ul 

soauitor/octivitiuitor unde existii un rise crescut de infectare; 
- Decretul Presedintelui Romtuuei nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stiui! de urgenta pe teritoriul Romtmiei; 
- Decretul Presedintelui Romtmiei nr. 240 din 14.04.2020 privind instituirea stiirii de urgenta pe teritoriul Rotnaniei; 
- prevederile Hotiirtirii de Guvern nr. 394 din 18 mat 2020 privind declararea stiirti de 

olertii �i miisurile care se aplicii pe durata acesteia pentru prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COV/0-19; 
- prevederile Hotiuiuii de Guvern nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stiiril de alertii pe teritoriul Romtiniei $i miisurile care se aplicii pe durata acesteia pentru prevenirea �i combaterea efecte/or pandemiei de COV/0-19; 
- prevederile Hotararii de Guvern nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stiirii de 

alertii pe teritoriul Romtmiei inceptind cu data de 17 iulie 2020, precum �; stabilirea miisurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COV/0-19 
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- prevederile Hotararii de Guvern nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stiirii de 

alertii pe teritoriul Romanie! inceptuid cu data de 16 august 2020, precum Ji stabilireo 

miisurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea Ji combaterea efectelor 

pandemiei de COV/0-19; 

- prevederi/e art. 190 a/in. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarite st completiirile ulterioare; 

- prevederile art. 64 Ji 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tennicii legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicatii, cu modifkiuiie Ji completiirile ulterioare; 

- prevederi/e art. 88 din Regulamentu/ de organizare Ji functionare a Consiliului Iudetean 

taiomita, aprobat prin Hotiutirea Consi/iului Iudetean lalomito nr. 3 din 19.01.2017; 

- prevederi/e Legii nr. 273/ 2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificiuile s! 
completiirile ulterioare; 

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean taiomna nr. 15 din 21.02.2020 privind 

aprobarea bugetului general al judetului lolomita pe anul 2020, cu modificarile Ji completiirile 
uiterioore, 

In temeiu/ art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordononta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificiuile $i comptetiutte ulterioore, 

H O  TA R A 5  TE: 

Art. I Articolul 2 la Hotararea Consiliului Iudeiean nr. 24/21.02.2020 Ji Anexa nr. 2, 

Ghidul solicitantului privind finaruarea din fonduri pub/ice a/ocate din bugetul judetului talomita 
a cererilor depuse in cadrul programului sportiv de utilitate pub/ica "Sportul pentru toti", pentru 

anul 2020, se obroqii. 

Art. II Prezenta hotiirtire devine obligatorie Ji produce efecte de la data comuniciuii. 

Art. Ill Cele/alte prevederi ale Hotarorii Consiliului Iudeteon nr. 24/21.02.2020 privind 

aprobarea Ghidurilor so/icitantului privind flnantareo din fonduri pub/ice a/ocate din bugetul 

judetului talomlta a cererilor depuse tn cadrul programelar sportive de uti/itate publicii, pentru 

anul 2020, roman in vigoare. 

Art.IV Prin grija Secretarului General al ludetului talomita, prezenta hotiirare se va 

comunica, spre ducere la lndeplinire, Presedintelui Consiliului Judetean talomita st directiilor 

implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliu/ui Iudetean totomita Ji, spre Jtiinta, 

tnstituiiei Prefectului - ludetul talomito, urrruind a fi odusii la cunostintii publica prin publicare 

in presa loco/a st pe site-ul www.cjialamita.ro - seciiunea Monitorul Oficial al Iudetuiui 

taiornito. 

PRE$EDINTE, 

VICTOR MORARU 

Avlzat 

Secretarul General al judetutul totomita 

Adrian - Robert /ONESCU 
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PRESEDINTE 
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Nr.j/d!,;J-P{)Jo �\Jv' );o, of .2020 
I ' 

REFERA T DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind abrogarea articolul 2 la Hotararea Consiliului Judefean 
nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanfarea din fonduri 

pub/ice alocate din bugetul judefului lalomifa a cererilor depuse in cadrul programelor 
sportive de utilitate publica, pentru anul 2020 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii propunem aprobarea abrogarii articolul 2 la 
Hotararea Consiliului Judefean nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului 
privind finanfarea din fonduri pub/ice alocate din bugetul judefului lalomifa a cererilor depuse in 
cadrul programelor sportive de utilitate publica, pentru anul 2020. 

Conform Ordinului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri pub/ice a proiectelor §i 
programelor sportive actul normativ in baza caruia a fost creat cadrul pentru finanfarea 
ectiunitor sportive prevezui» in Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judefean nr. 24121. 02. 2020 
- Ghidul solicitantu/ui privind finanfarea din fonduri pub/ice alocate din bugetul jude(ului 
lalomifa a cererilor depuse tn cadrul programului sportiv de utilitate publica "Sportul pentru toii", 
pentru anul 2020. Acesta este un program netionet de promovare a precticerii l'ji dezvoltarii 
sportului pentru toti. 

Obiectivele programului au in vedere Tncurajarea prectlcsri! activitafilor fizice l'ji sportive, 
in mod continuu [ji susiinut, de cat mai multi membri ai comunitafii locale, atragerea l'ji 
stimularea tuturor categoriilor de cetafeni, fara nicio discriminare, in mod fiber l'ji vo/untar, 
independent sau in cadru organizat, pentru practicarea activitafilor fizice l'ji sportive. 

De la data instituirii stertt de urgenfa, urmata de declararea sterli de alerta :;i mssurilor 
pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COV/0-19 au fost adoptate §i aplicate 
restriciii privind activitatea sportive, legate de Jocul desfa[jurarii, numsrut de participan(i, condifii 
de igiena ce trebuie obligatoriu indeplinite, menfinerea distan(arii sociale tntre participanfii la 
activitafile sportive etc. 

Toate masurile enumerate mai sus fac imposibil de ap/icat ectiunile :;i activitafile 
programului ,,Sportul pentru toii" in anu/ 2020, motiv pentru care se propune abrogarea articolul 
2 :;i a anexei 2 la Hotararea Consiliului Juoeieen nr. 24/21. 02. 2020 privind aprobarea 
Ghidurilor solicitantului privind finanf area din fonduri pub/ice alocate din bugetul judefului 
lalomifa a cererilor depuse tn cadrul programelor sportive de utilitate publica, pentru anul 2020, 
respectiv Ghidul solicitantu/ui privind finanfarea din fonduri pub/ice a/ocate din bugetul 
iudeiuiui lalomifa a cererilor depuse tn cadrul programului sportiv de utilitate publica "Sportul 
pentru toti", pentru anu/ 2020. Astfel, sumele alocate acestui program vor putea fi redistribuite 
pentru sustineree a/tor proiectelinvestif ii, In tunctie de necesitafi 

Consietend ca sunt intrunite condifii/e de necesitate :;i oportunitate, propun Consiliu/ui 
Judeieen la/omifa adoptarea hotararii in forma §i confinutul prezentate in proiect. 

PRE$EDINTE, 
VICTOR MORARU 

constllul Judetd� latomlta 
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RAPORT 

la proiectul de hotarare privind abrogarea articolului 2 la Hotararea Consiliului Judetean 
nr, 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finantarea din fonduri pub lice 
alocate din bugetul judetului Ialomita a cererilor depuse in cadrul programelor sportive de utilitate 

publica, pentru anul 2020 

Prin Hotararea Consiliului Judetean or. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor 
solicitantului privind finantarea din fonduri publice alocate din bugetul judetului Ialornita a cererilor 
depuse in cadrul programelor sportive de utilitate publics, pentru anul 2020 au fost aprobate: 

•!• Ghidul solicitantului pentru finantarea din fonduri publice alocate din bugetul judetului 
Ialomita a cererilor depuse 111 cadrul programului sportiv de utilitate publica "Promovarea 

· sportului de performanta", pentru anul 2020, prevazut in anexa nr. I la hotarare; 
•!• Ghidul solicitantului privind finantarea din fonduri publice alocate din bugetul judetului 

Ialomita a cererilor depuse in cadrul programului sportiv de utilitate publics "Sportul pentru · 
toti", pentru anul 2020, prevazut in anexa nr. 2 la hotarare, 
Potrivit Ordinului nr.664/2018 privind finantarea din fonduri pub lice a proiectelor si programelor 

sportive actul nonnativ Ill baza caruia a fost creat cadrul pentru finantarea actiunilor sportive prevazute 
in anexa nr.2 la HCJ 24/21.02.2020 aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finantarea din fonduri 
publice alocate din bugetul judetului Ialornita a cererilor depuse In cadrul programelor sportive de 
utilitate publics, pentru anul 2020, Programul ,,Sportul pentru to]i" reprezinta un program national de 
promovare a practicarii si dezvoltarii sportului pentru toti. 

Programul sportiv este un complex de actiuni care au ca scop comun 1ndeplinirea unor obiective 
cu caracter sporriv si indicatori, pentru un eveniment sportiv secvential, pentru o competitie organizatii 
pe o perioada stabilita printr-un regulament inscris(ii) in calendarul asociatiei judetene ,,Sportul pentru 
toti" sau al Federatiei Romane Sportul pentru Toti". 

Scopul programului este mentinerea unel bune stari de sanatate �i consolidarea soctattzarli 
cetatenllcr prin crearea unui cadru social �i organizatoric favorizant. 

Printre obiectivele programului se numara lncurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive, 1n 
mod continuu si sustinut, de cat mai multi membri ai comunitatii locale, atragerea si stimularea tuturor 
categoriilor de cetateni, fiira nicio discriminare, In mod liber �i voluntar, independent sau Ill cadru 
organizat, pentru practicarea activitatilor fizice �i sportive. 

Avii.nd in vedere evolutia situatiei privind pandemia generate de infectiile cu SARS Cov2, s-a 
instituit stare de urgenta incepand cu data de 16 martie 2020 panii la 14 mai 2020, In timpul acesteia 
fiind interzise total activitatile sportive, iar din data de 15 mai 2020 panii in prezent s-a instituit starea de 
alerta fiind mentinute restrictii privind activitatea sportive, legate de locul desfasurarii, nurnarul de 



participanti, conditii de igiena ce trebuie obligatoriu indeplinite, rnentinerea distantarii sociale intre 
participantii la activitatile sportive etc. 

Toate masurile enumerate anterior intra in contradictie cu scopul si obiectivele programului �i 
conduc la concluzia ca, in anul 2020 din cauza pandemiei acest program nu poate fi aplicat. 

Luand in considerare, prevederile art.190 alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completiirile ulterioare �i prevederile art.64 �i 65 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, prin proiectul de hotarare s-a 
propus abrogarea anexei 2 la 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 in cadrul programelor sportive de utilitate publics, pentru anul 2020, respectiv Ghidul 
solicitantului privind finantarea din fonduri publice alocate din bugetul judetului Ialornita a cererilor 
depuse in cadrul programului sportiv de utilitate publica "Sportul pentru toti", pentru anul 2020. 

Constatand ca sunt indepllnite conditiile de legalitate si de oportunitate, propunem Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hotararii in fonna si continutul prezentate 111 proiect. 

Director executiv D.C.O., 


