
Cod FP – 07 – 06, Ed. 2 vers1 

 

    

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul 

programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, 
aferent sezonului competițional 2020-2021, și încheierea contractelor de finanțare 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 21774/2020 - U din 12.10.2020 al Președintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Anunțul de participare nr. 17695/2020-Y/17.08.2020; 
- Raportul nr. 21512/2020-O din 09.10.2020 al Comisiei de evaluare privind 

propunerile de proiecte depuse pentru finanţarea din fonduri publice alocate din 
bugetul judeţului Ialomiţa prin programul sportiv de utilitate publică „Promovarea 
sportului de performanţă” aferent sezonului competițional 2020-2021; 

- Raportul de specialitate nr. 21797/2020 - S din 12.10.2020 al Direcției 
Coordonare Organizare; 
 - Avizul nr. 21848/2020 - C din 13.10.2020 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 21867/2020 - W din 13.10.2020 al Comisiei pentru învățământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 24 din 
21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri 
publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor 
sportive de utilitate publică, pentru anul 2020; 

 - Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu 
orizont 2013-2020;  
 - prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și e), alin.(5) lit.f) și alin.(7) lit.a) din 
Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a 
proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
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 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare 
pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr.3 din 19.01.2017, cu modificările ulterioare; 

       - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 15 din 21.02.2020 
privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2020, cu rectificările 
ulterioare,  

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului                       
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1(1)  Se aprobă finanţarea din fonduri publice nerambursabile alocate din 
bugetul județului Ialomița a proiectului ”Promovarea și dezvoltarea șahului în județul 
Ialomița, prin participarea la competiții regionale, naționale și internaționale și 
organizarea celei de-a VIII-a ediții a Turneului Internațional de Șah – Amara 2020”  
depus de Asociația Club Sportiv Satori Art  în cadrul programului sportiv de utilitate 
publică ”Promovarea sportului de performanță”. 
 (2) Finanțarea acordată pentru anul 2020 este în cuantum de                                       
maxim 38.853,07 lei.  
 
 Art.2(1)  Se aprobă finanţarea din fonduri publice nerambursabile alocate din 
bugetul județului Ialomița a proiectului ”Promovarea fotbalului ialomițean în mediul 
rural”  depus de Asociația Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja în cadrul programului 
sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”. 
 (2)  Finanțarea acordată pentru anul 2020 este în cuantum de maxim                    
200.000 lei.  
 
 Art.3(1)  Se aprobă finanţarea din fonduri publice nerambursabile alocate din 
bugetul județului Ialomița a proiectului ”Îmbunătățirea calitativă, logistică și 
creșterea performanței campionatului de fotbal, seniori și juniori, la nivelul județului 
Ialomița” depus de Asociația Județeană de Fotbal Ialomița în cadrul programului 
sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”. 
 (2)  Finanțarea acordată pentru anul 2020 este în cuantum de maxim                    
171.320 lei.  
 
 Art.4(1)  Se aprobă finanţarea din fonduri publice nerambursabile alocate din 
bugetul județului Ialomița a proiectului ”Hontai – Hotărâre, Voință și Inițiativă – 
Revenirea formei sportive în contextul pandemiei COVID-19 ” depus de Asociația Club 
Sportiv Hontai H.V.I. în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea 
sportului de performanță”. 
 (2)  Finanțarea acordată pentru anul 2020 este în cuantum de maxim                     
16.821 lei.  
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 Art.5(1)  Se aprobă finanţarea din fonduri publice nerambursabile alocate din 
bugetul județului Ialomița a proiectului ”Fotbalul unește toți ialomițenii, anul II” depus 
de Asociația Fotbal Club Unirea 04 Slobozia în cadrul programului sportiv de utilitate 
publică ”Promovarea sportului de performanță”. 
 (2)  Finanțarea acordată pentru sezonul competițional 2020-2021 este : 
 - pentru anul 2020 în cuantum maxim de 1.500.000 lei; 
 - pentru anul 2021 în cuantum maxim de 1.875.000 lei.  
 

Art.6(1) Se aprobă încheierea contractelor de finanțare cu beneficiarii 
finanțărilor nerambursabile prevăzuți la art.1- 4, în limita sumelor maximale aprobate 
pentru anul 2020.  

(2) Se aprobă încheierea contractelor de finanțare cu Asociația Fotbal Club 
Unirea 04 Slobozia, în limita sumelor maximale aprobate pentru anul 2020, respectiv 
pentru anul 2021. 

(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze 
contractele prevăzute la alineatele (1) și (2), inclusiv modificarea acestora prin act                        
adițional, după caz. 

 
Art.7 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 

va comunica, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița, 
direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Ialomița și beneficiarilor fondurilor nerambursabile, urmând a fi publicată pe                           
site-ul www.cjialomita.ro, secțiunea ”Monitorul Oficial al județului”. 

 
 

PREŞEDINTE 
EMIL-CĂTĂLIN GRIGORE 

 
 
 
 
 

         Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul general al judeţului Ialomiţa,                                                                                                          

     Adrian-Robert IONESCU 
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