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H O T Ă R Â R E  
privind acordarea unor alocații privind finanțarea programului sportiv „Fotbalul unește toți 

ialomițenii an II” derulat de AFC UNIREA 04 SLOBOZIA pentru perioada august-octombrie 2020 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 18187/2020 - G din 21.08.2020 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 18199/2020 - M din 21.08.2020 al Direcţiei Coordonare 

Organizare; 
- Avizul nr. 18573/2020 - K din 27.08.2020 al Comisiei juridice, de disciplină drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Avizul nr. 18549/2020 - E din 27.08.2020 al Comisiei economico - financiare și 

agricultură; 
- Avizul nr. 18642/2020 - A din 28.08.2020 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 24/21.02.2020 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; 

- Adresele  AFC UNIREA 04 SLOBOZIA nr. 422 din 18.08.2020 și 410 din 12.08.2020; 
În conformitate cu: 
-  Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României; 
- Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României; 
- Hotărârea Guvernului  nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi 

măsurile care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

- Hotărârea Guvernului  nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României şi măsurile care se aplică  pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Hotărârea nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 17 iulie 2020,  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care 
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19; 

- prevederile art. 6 alin. (14), (16) – (18) din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe 
anul 2020, introdus prin Legea nr. 115/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. f) din Ordonanța de Urgența a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1 Se aprobă acordarea unor alocații pentru finanțarea programului sportiv 
„Fotbalul unește toți ialomițenii an II” derulat de AFC UNIREA 04 SLOBOZIA pentru perioada 
august – octombrie 2020, în valoare de 700.000 lei, în baza contractului de finanțare prevăzut 
în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre care face parte integrantă din aceasta. 
 
 Art.2 Destinația și defalcarea pe capitole de cheltuieli a alocației acordate prevăzute la 
art. 1, sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3(1)  Sumele acordate cu titlu de alocație pentru sprijinirea programului sportiv 
„Fotbalul unește toți ialomițenii an II” vor fi virate în contul beneficiarului conform graficului 
de plăți anexă la contractul de finanțare. 
 
 (2) La întocmirea deconturilor justificative pentru finanțarea acordată de la bugetul 
judetului Ialomița se vor avea în vedere și următoarele : 
- toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta mentiunile: ,,conform cu 
originalul" și ,,această cheltuială nu a fost și nu va fi decontată la un alt finanțator" și vor fi 
certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului finanțării. Documentele 
justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementarilor în vigoare privind activitatea 
financiar contabilă; 
- pentru finanțarea alocată, structura sportivă va depune alături de documentele justificative 
și un raport narativ de justificare a utilizării finanțării primite; 
- documentele depuse spre decontare la Consiliul Județean Ialomița vor fi emise de catre 
furnizori numai pe numele structurii sportive finanțate; 
- să fie înregistrate în contabilitatea structurii sportive, să fie identificabile și verificabile, să fie 
dovedite prin originalele documentelor justificative; 
 
 Art.4 Curtea de Conturi va avea dreptul să exercite controlul financiar asupra derulării 
activității finanțate din fonduri publice pentru finanțarea acestui program sportiv. 
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 Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Județean Ialomița, și spre știință Instituției Prefectului – Județul Ialomița și AFC UNIREA 04 
SLOBOZIA urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – secțiunea Monitorul 
Oficial al Județului Ialomița. 
 

 
PREȘEDINTE, 

   Emil – Cătălin GRIGORE 
 
 
 
                                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul general al judeţului Ialomiţa,                                                                                                          
  Adrian-Robert IONESCU 
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