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PROIECT DE HOTArRATRE NR 
privind modificarea anexei la Hotă reirea Consiliului  Jude  ţ ean lalomiţ a nr. 102 din 

26.052022 privind aprobarea finan ţă rii nerambursabile a proiectelor depuse  în  cadrul 
pro  gramului sportiv de utilitate publică  "Promovarea sportului de performan ţ 6", pentru 

anul 2022 / sezonul competi ţ ional 2022-2023, ş i incheierea contractelor de finan ţ are 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avand Fr? vedere: 
- Referatul de aprobare nr. ,33530U4edin 	024 • 11.  	 at Presedintelui 

Consiliului Judetean lalomita, 
Examinand: 
- Raportul de specialitate nr. 3 ,b53i,tope.z -t9  din 	U., 	al Directiei 

Coordon are Organizare; 
Avizul nr, 	 din 	  al Comisiei juridice, de disciplina, 

drepturi, obligati/ si incompotibilitati; 
În conform itote 

prevederile Hotararii Consiliului Juderean lalomita nr. 26 din 10.02.2022 privind 
aprobarea Ghidului solicitantului privind finan ţ area din fonduri pub/ice alocate din bugetul 
juderului lalomita a cererilor clepuse fn cadrui programului sportiv de utilitate publica 
"Promovarea sportului de performan ţ 6", pentru anul 2022 / sezonul competitional 
2022-2023; 

prevederile Hotararii Consiliului Judetean lalomi ţ a nr. 102 din 26.05.2022 privind 
aprobarea finantarii nerambursabile a proiectelor demise Fn cadrul programului sportiv de 
utilitate publica "Promovarea sportului de performan ţ 6", pen tru anul 2022 / sezonul 
competi ţ ional 2022-2023, si incheierea con tractelor de finan ţ ore 

- prevederile ort.173 alin.(1) lit.d)  i e), alin.(5) lit.f) i alin.(7) lit.a) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioore; 

- prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finontarea din fonduri pub/ice a proiectelor 
programelor sportive, cu modificarile ş i completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice i sportului, cu modificarile 
completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificarile 
completarile ulterioore; 

- prevederile Hotararli Guvemului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru 
activitatea sportiva, cu modificarile  i cornpletarile ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de orgonizare i func ţ ionare a Consiliului Jude ţ ean 
aprobot prin hotararea nr.46 din 30.03.2021, cu modific ă rile si completarile 

ulterioore; 
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- prevederile Hotă rarii Consiliului  Jude ţ ean lalomira nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judetului lalomita, pe anul 2022, cu modificarile 
cornpletă rile ulterioare, 

- prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  
legislativă  pen tru elaborarea actelor normative, republicat ă , Cu modifică rile 5i cornplet ă rile 
ulterioare, 

În terneiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile i cornpletă rile ulterioare, 

HO TA RA5TE: 

Art. 1 Punctul 3 din Anexa la Hotară rea Consiliului Jude ţ ean lalomita nr. 102 din 
26.05.2022 privind aprobarea finan ţă rii nerambursabile a proiectelor depuse in cadrul 
programului sportiv de utilitate public ă  "Promovarea sportului de performan ţă ", pen tru anul 
2022 / sezonul cornpetitional 2022-2023, si incheierea contractelor de finantare se modific ă , .si 
va avea urm ă torul cuprins: 

3. Asocia ţ ia 
Juderean ă  de 
Fotbal lalomita 

Performan 01 in 
fotbal, impact 
semnificativ la 
nivel social si de 
să nă tate. 

126.920 6.715 133.635 

Art. II Anexa la Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 102 din 26.05.2022 privind 
aprobarea finan ţă rii nerambursabile a proiectelor depuse in cadrul programului sportiv de 
utilitate publică  "Promovarea sportului de performant ă ", pen tru anul 2022 / sezonul 
cornpetitional 2022-2023, si incheierea contra ctelor de finantare se modific ă  in mod 
corespunză tor. 

Art. III Prin grija Secretarului General al Judetului lalomi ţ a, prezenta hotă ră re se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Presedintelui Consiliului Juderean Direcriei 
Buget Finante, Direcriei Coordonare Organ izare i beneficiarilor fondurilor nerambursabile 
prevă zuti in anexă  i, spre .stiintă , lnstitutiei Prefectului — Judetul lalomita, urm ă nd a fi 
publicată  pe site-ul www.cjialomita.ro  sectiunea "Monitorul Of/clot al jude ţ ului". 

PREWDINTE 
	

Avizat, 
Secretarul general al judetului Ialomita 

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

Nr. 	 Rd/Oc 
Adoptat ă  la S1obozia 	 1.L. 
Ast ă zi 	 3 ex. 
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ANEXĂ  
la HCJ lalomita nr.  	.2022 

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

de utilitate publicci "Promovarea sportului de perforrnangi " pentru anul 2022/ 
sezonul competi ţ ional 2022-2023 

Nr. 
Crt. 

Structura 
sportivă  

(beneficiar) 

Denumire proiect Sumă  
aprobat ă  din 

fonduri 
publice pentru 

anul 2022 
-lei- 

Sumă  
aprobată  din 

fonduri 
publice 

pentru  anal  
2023 
-lei- 

Total sumă  
aprobat ă  din 

fonduri publice 
pentru 

structura 
sportivă  

1.  Asociatia Fotbal 
Club Unirea 04 
Slobozia 

Fotbalul une ş te toti 
ialomitenii, anul IV 

2.750,000 2.750.000 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 
Judeţean ă  de 
Fotbal Ialomita 

Performant ă  in fotbal, 
impact semnificativ la 

126.920 6.715 133.635 

nivel social ş i de 
să nă tate. 

4.  Asociatia 
Judeţ eand de 
Scrimă  

Scrima ialomi ţ eană  
prezent ş i viitor, 
Scrimiorii 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 
judetului lalomita prin 
organizarea de turnee 
internationale ş i 
nationale, e ă t ş i 
pregă tirea sportivilor 
de performant ă  in anul 
2022 

136.834 0 136.834 

TOTAL FINANŢ ARE DIN FONDURI 
PUBLICE 6.579.785 

TOTAL 2022 

TOTAL 2023 

3.45'7.710 

3.122.075 
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DIRECŢ IA COORDONARE ORGANIZARE 	Nr.  3 35-.3  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rfire privind modificarea anexei la HotArirea Consiliului Jude ţ ean 

Ialomi ţ a nr. 102 din 26.05.2022 privind aprobarea finan ţă rii nerambursabile a proiectelor 
depuse in cadrul programului sportiv de utilitate publica "Promovarea sportului de 

performan ţă ", pentru anul 2022 / sezonul competi ţ ional 2022-2023, ş i incheierea 
contractelor de finan ţ are 

Proiectul de hot ă rare propus spre analiz ă  viz eaz ă  modificarea punctului 3 din Anexa la 
Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialorni ţ a nr. 102 din 26.05.2022 privind aprobarea finant ă rii 
nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate public ă  
"Promovarea sportului de performantr, pentru anul 2022 / sezonul competitional 2022-2023, ş i 
incheicrea contractelor de finantare. 

Ulterior emiterii Hotă ră ri Consiliului Jude ţ ean Ialomita mai sus mentionat ă , a fost 
sesizat ă  o eroare material ă  la punctul 3 din anex ă , in sensul că  in titlul proiectului in be de 
"Performant ă  in fotbal, impact semnificativ la nivel social ş i de să natate " a fost scris " 
imbună tă tirea calitativ ă , logistic ă  ş i cre ş terea performantei campionatului de fotbal, seniori 
juniori, la nivelul jude ţ ului Ialomita". 

Facem precizarea, c ă  in anii anteriori Asociatia Judeteana de Fotbal Ialomita a mai 
beneficiat de fmantare nerambursabil ă  a proiectelor depuse in cadrul programului sportiv de 
utilitate public ă  depună nd un proiect sub denumirea de „imbună tă tirea calitativ ă , logistic ă  ş i 
cre ş terea performantei campionatului de fotbal, seniori ş i juniori, la nivelul jude-tului Ialomita" , 
astfel a fost preluat in anexa la HCJ. 102726.05.2022 titlul eronat. 

Necesitatea acestei modific ă ri denot ă  din faptul c ă  titlul proiectului trebuie s ă  fie in 
concordant ă  cu cererea de finantare depus ă  de catre beneficicar, in spet ă  cu documentatia 
anexată  acesteia. 

Legalitatea proiectului este sustinut ă  de prevedcrile art. 47 aim 4 ş i 59 din Legea nr. 24 
din 27 martie 2000 privind normele de tehnic ă  legislativ ă  pentru elaborarea aetelor normative, 
republicat ă  cu modific ă rile i completă rile ulterioare, precum ş i de prevederile art. 45 din 
Regulamentul de Organizare ş i functionare a Consiliului Judetean Ialomita, aprobat prin 
Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46/30.03.2021, cu modific ă rile si complet ă rile 
ulterioare, care stipuleaz ă  că  in cazu1 in care dup ă  adoptarea unei act se descoper ă  erori materiale 
in cuprinsul acestuia, se va proceda la modific ă rile necesare. 

Faţă  de cele prezentate mai sus, propunem modificare punctului 3 al Anexei la H.C.J. nr. 
102 din 26.05.2022 privind aprobarea finant ă rii nerambursabile a proiectelor depuse in cadrul 
programului sportiv de utilitate public ă  "Promovarea sportului de performant ă ", pentru anul 
2022 / sezonul competitional 2022-2023, ş i incheierea contractelor de fmantare, dup ă  cum 
urmeaz ă : in titlul proiectului, în be de "imbun ă tă tirea calitativ ă , logistic ă  ş  cre ş terea 
performantei campionatului de fotbal, seniori ş i junior!, la nivelul judetului Ialomita", se va citi 
„Performant ă  in fotbal, impact semnificativ la nivel social ş i de s ă natate " . 

Avă nd in vedere c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in project. 

Redactat, 
Ion Diana 
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RAPORT 
privind modificarea Anexei la Hot ă ră rea de Consillu Judetean nr.102/26.05.2022 

privind aprobarea finant ă rii nerambursabile a proiectelor depuse In cadrul 
programului sportiv de utilitate public ă  "Promovarea sportului de performante, 

pentru anul 2022 / sezonul competitional 2022-2023, sl incheierea contractelor de 
finantare 

Având in vedere: 

• Cererea de finan ţ are 8661/2022-A/04.04.2022 depus5 de Asocia ţ ia Jude ţ ean ă  de Fotbal 
lalomi ţ a pentru proiectul „Performanta  în fotbal, impact semnificativ /a nivel social ş i de 
s ă nă tate" ş i aprobat5 de comisia de evaluare proiecte. 

• Hot ă r5rea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 26 din 10.02.2022 privind aprobarea Ghidului 
solicitantului finanOrilor in cadrul programului sportiv de utilitate public ă  „Promovarea 
sportului de performant ă ",  în  sezonul competitional sportiv intern 2022-2023. 

• Punctul. 3 din Anexa la Hot ă rArea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 102 din 26.05.2022 privind 
aprobarea finanOrii proiectelor din cadrul programului „Promovarea sportului de 
performant ă ", in sezonul competitional sportiv intern 2022-2023 care prevede aprobarea 
pentru proiectul "Tmbun ă t ă tirea calitativ ă , logistica  i  cresterea performan ţ ei campionatului de 
fotbal , seniori ş i juniori, la nivelul jude ţ ului lalomi ţ a". 

Propunem modificarea Punctul. 3 din Anexa la Hot6rasrea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 102 
din 26.05.2022 (coloana Denumire proiect) cu titlul „Performanta în fotbal, impact semnificativ la 
nivel social ş i de s ă n ă tate" In loc de Imbună tă tirea calitativ ă , logistica ş i cresterea performantei 
campionatului de fotbal , seniori i juniori, la nivelul judetului lalomita" motivat de faptul că  titlul a 
fost preluat eronat din anii anteriori. 

Directo xecutiv 

IuIianGrk.Ş  Dogaru 

intocmit 
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