
Cod FP 07-06, Ed.2, vers.0 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanţarea din fonduri publice  
alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul  

programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”,  
pentru anul 2022/ sezonul competițional 2022-2023 

 
   Consiliul Județean Ialomița, 

    Având în vedere: , 
   - Referatul de aprobare nr. 2993/2022 - Q din 02.02.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Ialomiţa, 
           Examinând: 

- Raportul de specialitate nr. 3018/2022 – A din 03.02.2022 al Direcţiei Coordonare 
Organizare; 

- Avizul nr. 3539/2022 - Y din 08.02.2022 al Comisiei juridice, de disciplină drepturi, 
obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 3514/2022 - Y din 08.02.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecția mediului şi turism; 

- Avizul nr. 3646/2022 - C  din 09.02.2022 al Comisiei economica - financiare şi agricultură; 
- Avizul nr. 3485/2022 - Y din 08.02.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 

socială și familie; 
- Avizul nr. 3475/2022 – U din 08.02.2022 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şirelaţii externe, 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), ) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a  

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările uiterioare; 
- 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 Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Ialomiţa, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului generalal județului Ialomiţa pe anul 2022; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
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 2022/sezonul 
competițional 2022-2023, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se aprobă suma de 7.000 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 2022 / 
sezonul competițional 2022-2023, repartizată astfel: 
- în anul 2022 :                                                                                                       3.500 mii lei; 
- în anul 2023, pentru partea a II-a a sezonului competițional 2022-2023 :        3.500 mii lei. 

 
Art.3(1) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să desemneze, prin 

dispoziție, 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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