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PROIECT DE HOTĂ RA'RE NR. 
privind aprobarea finant ă rii nerambursabile  a proiectelor depuse in cadrul programului 
sportiv de utilitate public "Promovarea sportului de performanţă ", pentru anul 2022/ 

sezonul competitional 2022-2023, si incheierea contractelor de finan ţ are 

Cons iliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Avand in vedere; 
- Referatul de aprobare nr. 	16-72022 — 	din /1   .05.2022 al Presedintelui 

Consiliutui Judeţ ean Ialomiţ a, 
Examin ă nd: 

Anun ţ ul de participare nr. 4769/2022 — C din 21.02.2022; 
Raportul nr. 1186072022 — I din 09.05.2022 al Comisiei de evaluare privind 

propunerile de pro iecte depuse prin programul finanţă rilor nerambursabile alocate din 
bugetul judeţ ului Ialomiţ a pentru activităţ i sportive din cadrul programului sportiv de utilitate 
publică  „Promovarea sportului de performanţă " pentru anul 2022 / sezon cotnpetitional 
2022-2023; 

- Raportul de specialitate nr. 13g)613 /2022 — 	din 	.05.2022 al Direcţ lei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 	/2022 — 	din 	.05,2022 al Comisiei economico-financiare ş i 
agricultură ; 

Avizul nr. 	/2022 — 	din 	.05.2022 al Comisiei pentru invă tă meint, cultur ă , 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă  ş i relatii externe, 

In conform itate Cu.. 
- prevederile Hotă ră rii Consiliului Judetean lalomita nr. 26 din 10.02.2022 privind 

aprobarea Ghidului solicitantului privind finanţ area din fonduri publice alocate din bugetul 
judetului Ialomiţa a cererilor dep use in cadrul programului sportiv de utilitate publică  
"Promovarea sportului de performanţă ", pentru anul 2022 / sezonul competiţ ional 
2022-2023; 

- prevederile art.173  aim. (1) lit. d) ş i e), aim. (5) litj) i aim. (7) lit, a) din Ordonan ţ a de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a 
proiectelor pro gramelor sportive, cu rnodifică rile i completă rile ulterioare; 

- prevederik Legii nr. 6972000 a educaţ iei fizice ş i sportului, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile Hotă rarii Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru 
activitatea sportivă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare i fUncţ ionare a Consiliului Judelean 
Ialomila, aprobat prin hotă rarea nr.46 din 30.03.2021, cu modifică rile 	completă rik 
ulterioare; 
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prevederile Hotă ră rii Consiliului Judeţ ean lalomiţa nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judeţ ului Ialomiţ a, pe anul 2022, cu rectifică rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urgenţ a a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile completă rile ulterioare, 

HOTÂR Ă STE: 

Art.1(1) Se aprobă  finanţarea din fonduri publice nerambursabile alocate din bugetul 
judeţ ului Ialomiţa a proiectelor depuse de structurile sportive in cadrul pro gramului sportiv 
de utilitate publică  "Promovarea sportului de performanţă " pentru anul 2022/sezonul 
competiţ ional 2022-2023, prevă zute in anexa care face parte integrantă  din prezenta hotă reire. 

(2) Finanţarea totală  acordatii pentru sezonul competiţ ional 2022-2023 este de 
maximum 6.579.785 lei, din care: 

- pentru anul 2022,   suma de 3.457.710 lei. 
- pentru anul 2023, suma de 3.122.075 lei. 

Art. 2(1) Se aprob ă  incheierea pentru anii fiscali 2022 si 2023 a contractelor de 
finanţ are Cu beneficiarii finanţă rilor nerambursabile prevă zuţ i in anexa care face parte 
integrantă  din prezenta hotă rare, in lirnita sumelor max/male anuale prevă zute in anexa care 
face parte integrantă  din prezenta hotă ră re. 

(2) Se imputerniceste domnul Marian PAVEL, Presedintele Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a, să  semneze con tractele prev ă zute la alineatul (1), inclusiv modificarea acestora prin 
act adiţ ional, după  caz. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Talomiţ a, prezenta hotă rdre se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Presedintelui Consiliului Judeţ ean Ialomiţa, Direcţ iei 
Buget Finanţ e, Direcţ iei Coordonare Organizare ş i beneficiarilor fondurilor nerambursabile 
prev'ă zuji  în  anexă  ş i, spre stiinţă , Institutiei Prefectului — Judeţ ul Ialomiţa, urmand a fi 
publicată  pe site-ul www.cjialomita.ro , secţ iunea "Monitorul Oficial al judeţ ului". 

PRE$EDINTE, 

MARIAN PAVEL 
Avizat, 

Seeretarul General al Juderului Ialomiţ a 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

 

 

DIG 
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ANEX Ă  
HCJ Ialomita nr.   	.05.2022 

LISTA 
structurilor sportive beneficiare a fonclurilor publice nerambursabile ş i cuantumul sumelor alocate 
din bugetul judetului Ialornita pentru realizarea proiectelor depuse de in cadrul programului sportiv 

de utilitate publica "Promovarea sportului performanter pentru anul 2022/ 
sezonul competi ţ ional 2022-2023 

Nr. 
Crt. 

Structura 
sportivă  

(beneficiar) 

Denuinire protect Sumii 
aprobatri din 

fonduri 
publice pentru 

anul 2022 
-lei- 

Sumă  
aprobatii din 

fonduri 
publice 

pentru anul 
2023 
-lei- 

Total sumă  
aprobat ă  din 

fonduri publice 
pentru 

structura 
sportivă  

-lei- 
l. Asociatia Fotbal 

Club Unirea 04 
Slobozia 

Fotbalul une ş te toţ i 
ialomitenii, anul IV 

2.750.000 1750.000 5.500.000 

2.  Asociatia Club 
Sportiv Recolta 
Gheorghe Doja 

Promovarea fotbalului 
ialomitean in mediul 
rural 3 

350.000 350.000 700.000 

3.  Asociatia 
Judeteatiă  de 
Fotbal Ialomita 

imbună tă tirea 
calitativă , logistica ş i 
cre ş terea 
performarrtei, 
campionatului de 
fotbal, seniori ş i 
juniori, la nivelul 
judetului Ialomita 

126.920 6.715 133.635 

4.  Asociatia 
Judeteană  de 
Scrimă  

Scrim ialomitean ă  
prezent ş i viitor, 
Scrirniorii ialomiteni 
in arena 
international ă  

41.706 6.460 48.166 

5.  Asociaţ ia Club 
Sportiv Viitorul 
Urziceni 

Promovarea ş ahului 
ialomitean la 
nivel national ş i 
international 

52 250 8 900 61.150 

6.  Asociaţ ia Club 
Sportiv Satori Art 

Promovarea sportului 
ş i a imaginii 
judeţ ului Ialomita prin 
organizarea de turnee 
intemationale ş i 
nationale, cat ş i 
pregă tirea sportivilor 
de perform* in anul 
2022 

136.834 0 136.834 

TOTAL FINANTARE DIN FONDURI 
PUBLICE 6.579.785 

TOTAL 2022 

TOTAL 2023 

3.457.710 

3.122.075 
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REFERAT DE APROBARE 
hi  proiectul de boa rare privind aprobarea finangirii nerambursabile a proiectelor depuse  hi  

cadrul programuliti sportiv de utilitate publicei "Promovarea sportului de performantii", 
pentru anul 2022/sezonul competitional 2022-2023,  i  incheierea contractelor de finanlare 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii Consiliului Judeţ ean Ialomiţa se propune 
aprob area finanţă rii nerambursabile a proiectelor depuse in cadrul pro gramului sportiv de 
utilit ate publică  "Promovarea sportului de performanţă ", pentru anul 2022/sezonul 
competi ţ ional 2022-2023, ş i incheierea contractelor de finanţare. 

Ghidul solicitantului privind finantarea din fonduri publice alocate din bugetul judeţ ului 
Ialomita a cererilor depuse in cadrul program ului sportiv de utilitate pub lică  "Prornovarea 
sportului de perforrnanţă " pentru perioada menţ ionată  a fast aprobat prin Hotă ră rea Consiliului 
Judeţean Ialomita nr. 26 din 10.02.2022. Potrivit anunţului de participare, sumele maxime 
alocate prin bugetul judetului Ialomiţa programului pentru sezonul competiţ ional 2022-2023 
sunt de 3,5 milioane lei pentru fiecare an fiscal. 

Evaluarea cererilor aferente programelor sportive depuse de beneficiari a fost realizată  
de o corn/sic de evaluare formată  din cinci membri i doi secretari, componenta nominal ă  fiind 
aprobată  prin dispoziţ ie a Preş edintelui Consiliului Judeţ ean lalomita. Conform raportului final 
intocmit de Comisia de evaluare, dintr-un numă r de 7 (ş apte) pro iecte depuse pentru finanţare, 
Fn urma evaluă rii efectuată  pe baza criteriilor men ţ ionate in solicitantului, sunt prop use a 
fi finantate un um& de ş ase proiecte. 

Cuantumul maximal surnei cc va fi finan ţ ată  in anul 2022/sezonul competitional 
2022-2023 de la bugetul judeţ ului Ialomiţa pentru cele ş ase proiecie se incadrează  in suma 
aprobată  pentru anul fiscal in curs, inclusiv pentru partea a II-a a sezonului competiţ ional din 
anul 2023. 

In raportul direcţ iei de specialitate ş i cel al Comisiei de evaluare sunt detaliate toate 
aspectele care fundamenteaz ă  aprobarea prezentului proiect de hot-di-are. 

Prin  pro iectul de hotă rare se mandatează  Preş edintele Consiliului Judetean Ialomita să  
semneze con tractele de finan ţare cu cei ş ase beneficiari, inclusiv eventualele modific ă ri 
uherioare. 

Considerand că  sunt indeplinite condiţ hle de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judeţean Ialomita, adoptarea hotă rarii in forma ş i conţ inutul 
prezentate n pro/ed. 

Tehnoredactat 
Dogaru Iulian 



ROMANIA 

CONSILIUL RODMAN IALOMITA 

Mon lbe at 018Ck Perloratl. 

CERTIFIPP MANAGMENTSYGTEM 
ISO SOO1 

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 280250 

Slobozia - Pieta 11m/011.1/lei Nr. 
web: www.cicnetro 

e-mail; cji@cicnet.ro  

DIRECTIA COORDONARE ORGANIZARE 	Nr.  /318 	- 	or.  .2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ă rttre privind aprobarea finant ă rii nerambursabile a proiectelor depuse 

in eadrul programului sportiv de utilitate public ă  "Promovarea sportului de performantg", 
pentru anul 2022 I sezonul competitional 2022-2023, ş i ineheierea contractelor de finan ţ are 

Proiectul de hotă rke propus spre analiz ă  vizeaz ă  aprobarea finantdrii nerarnbursabile a 
proiectelor depuse in cadrul programului sportily de utilitate public ă  „Promovarea sportului de 
performanţă  ", pentru anul 2022/sezonul competi ţ ional 2022-2023 ş i incheierea eontractelor de 
finanţ are. 

Comisia de evaluare a proieetelor, numitd prin Dispozitia Pre ş edintelui Consiliului 
Judeţ ean Ialomita nr. 124/04.04.2022, cu modific ă rile ulterioare, analizând: 

legislaţ ia specified finant ă rilor ce pot fi alocate de autorit ăţ ile publice locale in 
domeniul sportului, aprobatd prin Ordinul Ministerului Tineretului ş i Sportului nr. 664/2018 
privind finantarea din fonduri publice a proiectelor ş i programelor sportive, Cu modifichile 
complet ă rile ulterioare, respectiv Hot ă rarea Guvemului nr. 1447/2007 privind Normele 
financiare p entru activitatea sport; 

- prevederile Hot ă r'arii Consiliului .Tudeţ ean Ialomiţ a nr. 26 din 10.022022 privind 
aprobarea Ghidului solicitantului privind finan ţ area din fonduri publice alocate din bugetul 
jude ţ ului Ialomi ţ a a cererilor depuse in cadrul programului sportiv de utilitate publicd 
„Promovarea sportului de perfonnant ă ", aferent anului 2022/sezonului competi ţ ional 2022-2023; 

anunţ ul de participare nr. 4769/2022-C din 21.02.2022; 
cele 7 ( ş apte) proiecte depuse spre finantare in cadrul programului sportiv de 

utilitate public ă  „Prornovarea sportului de performan ţă ", pentru anul 2022/sezonul competi ţ ional 
2022-2023, 

a intocmit Raportul nr.11860/20221 din 09.05.2022 prin care propune finan ţ area a 
6 ( ş ase) proiecte depase. Valoarea total ă  maximald a proiectelor propuse a Ii finantate in anul 
fiscal 2022 este de 3.457.710 lei lei, jar pentru anul fiscal 2023 de 3.122.075 de lei. Aceste valori 
se incadreazd in sumele maximale aprobate pentru sezonul competi ţ ional 2022-2023 

Prin proiectul de hot ă rdre se propune finan ţ area color 6 ( ş ase) proiecte ş i mandatarea 
Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomi ţ a să  semneze contractele de finan ţ are, inclusiv 
eventualele modificdri ulterio are. 

Constdnd c ă  elementele mai sus prezentate fundarnenteaz ă  din punct de vedere al 
legalit ăţ ii proiectului de hot ă rdre, propunem plenului Consiliului Judetean Ialomi ţ a adoptarea in 
forma prezentat ă . 
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