
ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU

COMUNA VADU PAȘII
-CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR. 71
privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Gloria Vadu Pasii pentru anul

2021

Consiliul Local al comunei Vadu Pașii, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;
 Având în vedere :

 - Referatul de aprobare al primarului comunei Vadu Pașii, înregistrată sub nr.
_____________,

- Raportul compartimentului de specialitate nr. ___________________, depus de Dna
Dinu iuliana, inspector  în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşii;

- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii
şi comert, nr. _______________.2021

- solicitarea Asociatiei Sportive Gloria Vadu Pasii CIF 25113137 inregistrata la nr.
11096/23.09.2021

- prevederile art. 2, art. 3, art. 18^1, alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 21, alin. (1), lit. b),
art. 22, art. 26, alin. (1) și alin. (2), lit. b), art. 29, alin. (1) și alin. (2), art. 30 şi art. 67, alin. (1),
alin. (2), lit. c) şi alin. (3), lit. c), art. 67^1, art. 69, alin. (4) și alin. (5), art. 71, alin. (2), lit a) și
lit. c) - j) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare;

 - prevederile Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea
sportivă, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.447/2007;

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de
punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

 - prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

 - prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aproba sustinerea   financiara   a   Asociatiei Sportive Gloria Vadu Pasii, pentru
activitatea sportiva desfasurata de catre echipa de fotbal, pentru anul competitional 2021,
conform contractului prevazut in ANEXA  1 la prezenta hotarare.

Art.2. (1) Asociatiei Sportive Gloria Vadu Pasii va asigura dezvoltarea miscarii
sportive de perforrnanta pe raza  Comunei Vadu Pasii, respectand angajamentele asumate in
contractul de sustinere flnanciara.



(2)   Consiliul   Local   Vadu Pasii   va   asigura   finantarea   Asociatiei Sportive Gloria
Vadu Pasii  pentru  activitatile  sportive  ale  echipei  de  fotbal  cu  suma   de 55.000 lei,
necesara pentru activitatea sportiva desfasurata in anul 2021.

(3) Decontarea cheltuielilor se va face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
dupa semnarea contractului de finantare..

Art. 3. Primarul comunei Vadu Pașii, prin intermediul aparatului de specialitate , va
aduce îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4.  Secretarul general comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile
prezentei hotărâri  şi o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău.

         INITIATOR,                                               AVIZAT,

                         PRIMAR                                                 SECRETAR,

                   FIRON GHEORGHE                 TUDORIE FLORENTINA OANA
                         
VADU PAŞII
 .09.2021

Hotărârea a fost adoptată cu      voturi pentru   voturi împotrivă şi   abţineri din 
numărul total de 15  consilieri locali  în funcţie şi  consilieri locali prezenţi la şedinţă



R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA VADU PAŞII
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419

PRIMAR

Nr. 

REFERAT DE APROBARE

Domnilor consilieri,
Avand in vedere prevederile:
- solicitarea Asociatiei Sportive Gloria Vadu Pasii CIF 25113137 inregistrata

la nr. 11096/23.09.2021
- prevederile art. 2, art. 3, art. 18^1, alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 21,

alin. (1), lit. b), art. 22, art. 26, alin. (1) și alin. (2), lit. b), art. 29, alin. (1) și alin.
(2), art. 30 şi art. 67, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (3), lit. c), art. 67^1, art. 69,
alin. (4) și alin. (5), art. 71, alin. (2), lit a) și lit. c) - j) din Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

 - prevederile Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în
activitatea sportivă, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.447/2007;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000;

- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

 - prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Am întocmit proiectul de hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a
Asociatiei Sportive Gloria Vadu Pasii pentru anul  2021, pe care le-am înaintat
pentru analiză şi aprobare.

  Primar,

 FIRON GHEORGHE



R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA VADU PAŞII
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419

COMISIA DE SPECIALITATE

Nr. ________/________________2021

RAPORTUL
 COMISIEI DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre
aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Gloria Vadu Pasii pentru anul

2021

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru
invăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement,
analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre privind aprobarea
sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Gloria Vadu Pasii pentru anul  2021,  a
constatat şi stabilit: 

- proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, în domeniu;

- există raportul compartimentului de specialitate întocmit şi depus de către
reprezentantul compartimentului, şi avizul favorabil  dat proiectului de hotărâre;

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale,
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca
acesta să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în
prima sa şedinţă.

Preşedinte, Secretar,



 Anexa nr. 1 Ghid

    Structura sportivă ..................

                           

CERERE DE FINANŢARE-CADRU

 Sportul de performanță

 Sportul pentru toți 

Partea I – Propunerea de proiect

    A. Date privind structura sportivă

    1. Denumirea structurii sportive .........................................

    2. Adresa ................................................................

    3. Certificat de identitate sportivă nr. .................................

    4. Cont nr. ................., deschis la ................................

    5. Cod fiscal ............................................................

    6. Alte date de identificare: ............................................

    Telefon ................... Fax ..........................................

    E-mail .................. Web ............................................

    7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive, telefon)   

.......................................................................................................................................................................................

    7.1. Coordonator .........................................................

    7.2. Responsabil financiar ...............................................

    7.3. Responsabil cu probleme tehnice .....................................

    7.4. Alţi membri, după caz ...............................................

    



B. Date privind proiectul

    1. Denumirea proiectului .................................................

    2. Scopul ................................................................

    3. Obiective specifice ...................................................

    4. Activităţi/acţiuni* din cadrul proiectului .............................

    5. Perioada de derulare/acţiune/activitate ...............................

    6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate ...............................

*Activităţi / acţiuni definite conform HG 1447 / 2007, ART. 3. 

Datele calendaristice precum şi locul de desfăşurare a evenimentelor menţionate în Cererea de finanţare nu

reprezintă o rezervare a domeniului public al municipiului Sibiu şi nici nu reprezintă durata contractului de finanţare.

Este de dorit să se le specificați în Cererea de finanţare în vederea programării lor de principiu. Se va menţiona atât

data evenimentului cât şi perioada estimată de montare şi demontare a logisticii amplasate pe domeniul public (după

caz).

    7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate ................

Partea II – Costurile estimate ale proiectului

Costurile estimate ale proiectului (se vor detalia pe acţiuni / activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare), 

conform tabelului de mai jos:

Finanţarea acordată are în vedere acoperirea cheltuielilor prevăzute strict în Ordinul 1447/2007, privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne sau internaţionale se efectuează astfel: 1) cheltuieli de

organizarea a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; 2) cheltuieli de



participare, cum ar fi cheltuieli de cazare, masă, transport, taxă de participare şi alte asemenea, de către cluburile

sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia

respectivă, precum şi ceilalţi membri ai delegaţiei sportive. Vezi tabel Corelaţia cheltuielilor în proiectele sportive,

Secţiunea IV –Ghid de finanţare

LEI

Nr.
crt

Programul, proiectul, acţiunea / 
activitatea, categoriile de cheltuieli cf 
Normelor HG 1447 / 2007, actualizată

Valoarea totală Suma solicitată din 
fonduri publice

Venituri proprii ale 
structurii sportive

Programul............

1
Proiectul ..............

(activitatea 1.1 +1.2 + ...)

0 0 0

1.1 Activitatea (acţiunea 1.1.1 +1.1.2 + ...)

1.1.1
Acţiunea ..........................

(suma cheltuielilor a+b+c ....)

0 0 0

a Cheltuieli de transport 0 0 0
b Cheltuieli de cazare 0 0 0
c Cheltuieli de masă 0 0 0
d Cheltuieli cu alimentaţia de efort 0 0 0

e
Cheltuieli privind plata arbitrilor, 

medicilor

0 0 0

f
Cheltuieli pentru achiziționarea de 

materiale şi echipament sportiv    

0 0 0

g
Cheltuieli medicale şi pentru controlul 

doping

0 0 0

h Alte categorii de cheltuieli 0 0 0
I Cheltuieli cu premiile 0 0 0

j
Cheltuieli cu indemnizaţiile (numai la 

sportul de performanţă)

0 0 0

1.1.2 Acţiunea....... 0 0 0

a Cheltuieli de transport 0 0 0
b Cheltuieli de cazare 0 0 0
c Cheltuieli de masă 0 0 0
d Cheltuieli cu alimentaţia de efort 0 0 0

e
Cheltuieli privind plata arbitrilor, 

medicilor

0 0 0

f
Cheltuieli pentru achiziţionarea de 

materiale şi echipament sportiv    

0 0 0

g Cheltuieli medicale şi pentru controlul 0 0 0



doping
h Alte categorii de cheltuieli 0 0 0
i Cheltuieli cu premiile 0 0 0
j Cheltuieli cu indemnizaţiile 0 0 0

... ....

... ....

Partea III - Resurse

    C. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor / activităţilor din 

cadrul proiectului

    1. Resurse umane

    1.1. Număr de personal salariat - total ..................................,

    din care antrenori (pentru cluburile sportive) ............................ .

    1.2. Număr de secții pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) ....... .

    1.3. Număr de sportivi legitimați pe secţii ............................... .

    1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană.(după caz).............................. .

    1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană (după caz).     

    

    2. Resurse financiare

    2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total ........ lei (RON),

    din care:

    - donaţii, sponsorizări ......................... lei (RON);

    - venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.).................... lei (RON);

    - cotizaţii, taxe, penalităţi etc. ................... lei (RON);

    - alte venituri .................... lei (RON);

    2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total .............. lei (RON),

    din care:

    - donaţii, sponsorizări .................. lei (RON);



    - venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) ............... lei (RON);

    - cotizaţii, taxe, penalităţi etc. ................. lei (RON);

    - alte venituri ................ lei (RON).

Denumirea solicitantului................................................................................

Numele reprezentantului legal .............................

Semnătura reprezentantului legal ........................

Data .......................

Înștiințare Solicitant

cu privire la

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal înscrise în documentele depuse în susținerea evenimentului/acțiunii/proiectului, se

prelucrează de către Serviciul Cultură, Sport și Turism cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informarea cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter

personal. Datele sunt prelucrate pentru persoanele care figurează înscrise în cererile/documentele ce se depun la

Primăria Municipiului Sibiu în atenția Serviciului Cultură, Sport și Turism și sunt de acord ca datele cu caracter



personal să fie prelucrate de către Serviciul Cultură, Sport și Turism, în scopul organizării, desfășurării proiectului

/evenimentului și/sau proiectelor/evenimentelor.  

Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii

Europene privind protecția Persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin ”prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni

efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea

de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în

orice alt mod, alienarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Nume și prenume: .............................................................................................

Data: ........................................... Semnătura:....................................................”


	PRIMAR
	COMISIA DE SPECIALITATE

