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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”, pentru anul 2022 / 

sezonul competițional 2022-2023, și încheierea contractelor de finanțare 
 

 Consiliul Județean Ialomița, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 13115/2022 – W din 18.05.2022 al Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 

Examinând: 
- Anunțul de participare nr. 4769/2022 – C din 21.02.2022; 
- Raportul nr. 11860/2022 – I din 09.05.2022 al Comisiei de evaluare privind 

propunerile de proiecte depuse prin programul finanțărilor nerambursabile alocate din 
bugetul județului Ialomița pentru activități sportive din cadrul programului sportiv de utilitate 
publică „Promovarea sportului de performanță” pentru anul 2022 / sezon competițional                                    
2022-2023; 

- Raportul de specialitate nr. 13213/2022 – K din 19.05.2022 al Direcției Coordonare 
Organizare; 
 - Avizul nr. 13594/2022 – A din 24.05.2022 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 

- Avizul nr. 13577/2022 – I din 24.05.2022 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 10.02.2022 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 2022 / sezonul competițional                           
2022-2023; 
 - 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 finanțarea din fonduri publice a proiectelor 
și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru 
activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 
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 - prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Ialomița, aprobat prin hotărârea nr.46 din 30.03.2021, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022, cu rectificările ulterioare, 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

  
Art.1(1) Se aprobă finanțarea din fonduri publice nerambursabile alocate din bugetul 

județului Ialomița a proiectelor depuse de structurile sportive în cadrul programului sportiv de 
utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” pentru anul 2022/sezonul 
competițional 2022-2023, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Finanțarea totală acordată pentru sezonul competițional 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 aprobă încheierea pentru anii fiscali 2022 și 2023 a contractelor de 
finanțare cu beneficiarii finanțărilor nerambursabile prevăzuți în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumelor maximale anuale prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Se împuternicește domnul Marian PAVEL, Președintele Consiliului Județean 
Ialomița, să semneze contractele prevăzute la alineatul (1), inclusiv modificarea acestora prin 
act adițional, după caz. 

 
Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița, Direcției 
Buget Finanțe, Direcției Coordonare Organizare și beneficiarilor fondurilor nerambursabile 
prevăzuți în anexă și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi 
publicată pe site-ul www.cjialomita.ro , secțiunea ”Monitorul Oficial al județului”. 

 
 

                   PREŞEDINTE,                                                    
      Contrasemnează pentru legalitate, 

                MARIAN  PAVEL                                     Secretarul General al Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                                                                                                    Adrian Robert  IONESCU    
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