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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice  
alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programului  

sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”,  
pentru anul 2021 / sezonul competițional 2021-2022 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 9657/2021 - N din 21.04.2021 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 9682/2021 - H din 21.04.2021 al Direcţiei Coordonare 

Organizare; 
 - Avizul nr. 10030/2021 - L din  26.04.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr.10064/2021 - B din 26.04.2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.173 alin.(1) lit.e), și alin.(7) lit.a) din Ordonanța de Urgența a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 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;  
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru 
activitatea sportivă; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi 
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în 
avans din fonduri publice; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46/30.03.2021; 

       - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. ______din 27.04.2021 
privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2021, 
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În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului                             

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1  Se aprobă Ghidul solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate 
din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare nerambursabilă depuse în cadrul 
programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru 
anul 2021/sezonul competițional 2021-2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Se aprobă suma de 5.500 mii lei ca limită maximă ce poate fi repartizată din 
bugetul județului Ialomița pentru finanțarea proiectelor/programelor sportive depuse în 
cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” în 
anul 2021 / sezonul competițional 2021-2022,repartizată astfel: 

- în anul 2021 :        2.745 mii lei; 
- în anul 2022, pentru partea a II-a a sezonului  

competițional 2021-2022 :  2.755 mii lei.   
 
Art.3(1) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să desemneze 

componența comisiei de evaluare, a comisiei de contestații și secretarul acestora.  
 (2) Atribuirea contractelor de finanţare se face prin hotărâre a Consiliului Județean 

Ialomița, pe baza propunerilor comisie de evaluare. 
 
Art.4 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița și 
direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, 
și, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea ”Monitorul Oficial al Judeţului”. 
 
  

          PREŞEDINTE,  
                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                     MARIAN PAVEL                                           Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
         ADRIAN ROBERT IONESCU    
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