ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GENERAL BERTHELOT
Localitatea General Berthelot Nr.30, Cod Postal 337235 Telefon: 0254770531;
0254770515;
e-mail: berthelot2004@yahoo.com

H 0 TAR ARE A

Fax:

Nr. 72 I 2022

*=====~====================*

privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarii programelor sau proiectelor sportive din
fondurile publice, in perioada 2022-2026
Consiliul local al comunei General Berthelot, judetul Hunedoara.intrunit

in sedinta ordinara;

A vand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei General Berthelot, privind aprobarea
Regulamentului de acordare a finantarii programelor sportive din fondurile publice, in perioada 2022-2026,
nr. 41/123/25.08.2022;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 41/124/25.08.2022;
- proiectul de hotarare nr. 11/62/2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a
finantarii programelor sau proiectelor sportive din fondurile publice, in perioada 2022-2026;
Tinand cont de:
- prevederile Legii 69/2000, legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile
H.G. 1447/2007 , privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea

sportiva;
- prevederile

Legii 273/2006

privind finantele

publice,

cu modificarile

si completarile

ulterioare;
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
- prevederile Ordinul Ministrului Tineretului si Sportului nr. 664/2018, privind finantarea din
fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
in baza avizului comisiei de specialitate pentru activitate econornico-financiara, amenajarea
teritoriului si urbanism, agricultura, protectia mediului si turism - C 1, precum si in baza avizului comisiei
de specialitate pentru administrarea serviciilor publice furnizate.juridica si de disciplina - C3;
in temeiul mi. 87 alin.(5) mi. 129 alin.(1) alin.(2), lit.b) si alin.7 lit.f), mi. 139, mi. 196, alin.
(1), lit.(a) si art. 243, alin.1, lit.(a), din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTARA~TE:
Art. 1 .- (1) Se aproba Regulamentul de acordare a finantarii programelor sau proiectelor
sportive din fonduri publice, in perioada 2022-2026, potrivit anexei care face parte integrata din prezenta
hotarare,
(2) Finantarea programelor/proiectelor sportive, din fonduri publice, in perioada
2022-2026, se va asigura in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetele anuale ale comunei
General Berthelot.
Art. 2.- Prezenta hotarare se poate contesta de cei interesati in termenul si in conditiile
stabilite de Legea nr. 554/2004, contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, la
Tribunalul Hunedoara.
Art. 3.- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
compartimentului financiar - contabil din cadrul Primariei comunei General Berthelot, primarului comunei
General Berthelot, si se va afisa la sediul Primariei comunei General Berthelot si in locurile publice prin
grija secretarului comunei General Berthelot.
General Berthelot, la 25.09.2022
PRE1'EDINTE DE 1'EDINTA,

D~c:~drian Flavius
_g·····~·vv-·1v·· ······· ····· ····· ·

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,

Bobar~aniel

Aceastii
a Jost
voturizTotal consilieri locali : 9
Prezenti: 9
Pentru : 9

25.09.2022

cu

Impotrivii : 0
Abtineri : 0
'

CARTUS NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTARr\RE A CONSILllJLlll LOCAL AL COMUNEI,
DUPA SEMNATURA PRESEDINTELUI DE SEDINTA SI CEA A SECRETARULlJI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDlJRI OBLIGATOIUI ULTERIOARE ADOPTARII HOTARA.RII CONSILilJLlll LOCAL AL COMUNEI NR. 1512022
Semnatura persoanei
Nr.
Data
OPERATll!Nl EFECTlJATE
rcsponsa bile si\ efcctueze
crt.
ZZ/LL/AN
proccdura
0
I
2
3
Adoptarea hotiiriirii* I) s-a facut cu majoritate I I simpla , Ix I absoluta,
I
2510912022
U calificata *2)
2
Comunicarea catre primar 2)
I .. ./2022
3
Comunicarea catre prefectul judetului ')
0511012022
4
Aducerea la cunostinta publica 4+5)
.. .! ... /2022
Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individua 14+5)
5
... / .. ./2022
6
Hotararea dcvine oblizatorie 6) sau produce efectc juridice 7), dupa caz
.. ./ .. ./2022
Extrase din Ordonanta de urgeuta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
IJ art. 139 alin. (I): ,Jn exercitarea atribtqiilor ce ii rev in, consiliul local adopta hotdrdri, cu mojoritate absolutii sau simple,
dupii caz.";
'' art. 197 alin. (2): ,, Hotdrdrile consiliului local se comunica primarnlui. ";
3J arl. 197 alin.
(I), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului 1n eel mult
JO zile lucratoare de la data adoptarii ... ;
4'

art. 197 alin. (4): Hotararile ... se aduc la cunostinta publica $i se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al

comunei.;
'' art. 199 alin. (I):,, Co1111111icarea hotararilor .... cu caracter individual ciitre persoanele carora Ii se adreseazii seface in eel
1111111 5 zile de la data contunicarii oficiale cdtre prefect. ";
6!

art. 198 alin. (1): .Jlotorari!e ... cu caracter nonnativ devin obligatorii de la data aducerii lor la c11110~/i11fi'i publicd. ";

'J art. 199 alin. (2): ,, Hotardrile ... cu came/er individual produc efec/ejuridice de la data comuntciirii ca/re persoanele carom Ii
se adresea:a. "

Nota: La data comunicarii hotararii catre prefectul judetului sunt completate pozitiile 1 ~i 3 din cartus,

ANEXA Ja HCL nr. 72/2022

REGULAMENT
acordare a finantarii programelor sau proiectelor sportive din
fondurile publice, in pcrioada 2022-2026

CAPITOLUL I-Informatii, Generale
CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finantarii nerambursabile
CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finantarii nerambursabile
CAPITOLUL IV - Organizarea ~i functionarea comisiei de evaluare
si selectie precum ~i a comisie de solutionare a contestatiilor
CAPITOLUL V - Procedura evaluarii si a selectiei proiectelor/programelor
CAPITOLUL VI - Incheierea contractului de finantare
,
CAPITOLUL VII - Procedura privind derularea contractului de finantare
CAPITOLUL VIII - Procedura de control si raportare
CAPITOL UL IX - Sanctiuni
,
CAPITOLUL X - Reguli de identitate vizuala
CAPITOL UL XI - Dispozitii finale
ANEXE

CAPITOLUL I - Inforrnatii Cenerale
'

Informatii generale privind autoritatea finantatoare:
Denumirea autoritatii contractante : U.A.T. General Berthelot;
Cod fiscal: 5453835;
Adresa: Localitatea General Berthelot, nr. 30, Judetul Hunedoara;
Numarul de telefon: 0254770531;
E-mail: berthelot2004@yahoo.com.
Cadrul legislativ
Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitati nonprofit de interes general;
H.G. nr. 1447/2007, privind Normelor financiare pentru activitatea sportiva.cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul nr. 664/2018, privind finantarea din fonduri publice a proiectelor ~i programelor
sportive, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;
Scop si obiectivele
Art.1.Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrul general ~i a procedurilor
pentru acordarea finantarii programelor sau proiectelor sportive , din bugetul local al comunei General
Berthelot.
Art.2. Accesarea fondurilor nerambursabile de la bugetul al comunei General Berthelot este
nediscriminatorie, solicitantii care depun propuneri de finantare pot fi persoane fizice sau persoane
juridice fara scop patrimonial - structuri sportive de drept privat, asociatii sau fundatii constituite
conform legii ~i asociatiile pe ramura de sport judetene care depun proiecte sportive din cadrul
programului sportiv de utilitate publica "Promovarea sportului de performanta"
(Pl), precum si
organizatiile sportive asa cum sunt enumerate la art
181\ 1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.S, Atribuirea contractelor
de finantare nerarnbursabila
se face in concordanta
cu
Programul anual, in limita fondurilor publice alocate de Consiliul Local al Comunei General
Berthelot.Sustinerea
financiara din partea Consiliului local al Comunei General Berthelot nu poate
depasi 90% din bugetul total al proiectului/programului sportiv.
Art.4. In intelesul prezentului regulament, termenii ~i explesiile au urmatoarea semnificatie:
a) autoritate finantatoare - autoritate publics centrala sau locala care acorda o finantare
pentru proiecte/programe sportive, in conditiile legii;
b) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare in urma aplicarii
procedurii selectiei pub lice de proiecte de finantare a programelor sportive;
c) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit in mod direct pentru o
persoana fizica sau juridica;
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantare in cadrul
unui proiect/program sportiv;
e) contract de finantare - contract incheiat, in conditiile legii, intre o autoritate publica,
denumita in continuare autoritate finantatoare, si un beneficiar structura sportiva de drept
public sau de drept privat cu personalitate juridica sau alte institutii ~i organizatii
conform legislatiei in vigoare;
f) structura sportiva - structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public sau
privat, detinatoare a certificatului de identitate sportiva, caruia i-a fost atribuit un numar
de inregistrare in Registrul sportiv;
g) unitate de invatamant - unitate de invatamant cu personalitate juridica care are
infiintata, in conditiile legii, o asociatie sportiva scolara fara personalitate juridica,

detinatoare
inregistrare

a certificatului

de identitate

sportiva,

caruia i-a fost atribuit

un numar

de

In Registrul sportiv ~i care solicita finantarea unui proiect/program sportiv,
in conditiile legii;
h) finantare
alocare financiara
din fonduri publice pentru implementarea
proiectelor/programelor sportive nutiate de catre structurile sportive, unitatile si
institutiile de invatamant pentru asociatiile sportive scolare ~i universitare, alte
organizatii ~i institutii pentru proiecte si programe sportive, asa cum sunt enumerate la
art. 18/\ 1 alin. (2) din Legea educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare;
i) finantare nerambursabila - alocare financiara din fonduri publice pentru materializarea
proiectelor/programelor structurilor sportive de drept privat ~i ale asociatiilor pe ramura
de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr.
350/2005, cu modificarile ~i completarile ulterioare, cu dispozitiile ordinului si cu
celelalte dispozitii legale in materie pentru programele sportive de utilitate publics;
j) fonduri publice - sume alocate din bugetul autoritatilor centrale sau locale pentru
finantarea proiectelor/programelor sportive, in conditiile legii;
k) solicitant - structura sportiva infiintata in conditiile legislatiei in vigoare, institutie sau
organizatie indreptatita sa solicite finantarea ~i sa depuna o cerere de finantare pentru un
proiect/program sportiv;
l) proiect sportiv - plan sau intentie de a intreprinde/ organiza un complex de activitati cu
caracter sportiv ce vizeaza testarea, selectia, initierea, pregatirea de sportivi intr-o
anumita ramura sau disciplina sportiva, eveniment sportiv secvential din cadrul unui
program/calendar al unei structuri sportive;
m) program sportiv - complex de actiuni care au ca scop cornun indeplinirea unor obiective
de perforrnanta cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvential sau un sezon
competitional, cu caracter administrativ (de irnplementare, intretinere ~i modemizare) in
cazul programului de dezvoltare a infrastructurii sportive;
n) sezon competitional - complex de actiuni sportive insumate in cadrul unui program
sportiv, organizat de catre o structura sportiva infiintata in conditiile legislatiei in vigoare
la sporturi individuale sau jocuri sportive, insemnand: actiuni pregatitoare, cantonamente
de pregatire, competitii sportive amicale si oficiale, tumee de pregatire ~i calificare, alte
actiuni specifice de pregatire, promovare ~i inchidere a unui program sportiv
(festivitate/eveniment de premiere);
o) competitie sportiva - actiune sportiva organizata de structuri sportive si/sau de alte
entitati competente, in baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea
rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si/sau obtinerea victoriei;
p) organizatii sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public ori privat,
asociatii sportive scolare ~i universitare fara personalitate juridica care, potrivit actului
de infiintare sau statutului, pot organiza, participa si/sau finanta, dupa caz, actiuni
sportive;
q) perioada competitionala - perioada in care Federatia Romana ~i Federatia
Internationala pe ramura de sport organizeaza cornpetitii;
Domeniul de aplicare
Art.S, Prevederile prezentului Regulament se aplica pentru atribuirea oricarui contract de finantare
nerambursabila de la bugetul local al Comunei General Berthelot, solicitantilor care depun
proiecte/programe sportive, din cadrul programului sportiv de utilitate publics "Promovarea sportului de
performanta" (Pl).
Art.6. Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de venit ~i nici pentru
activitati din domeniile
reglementate
de Legea m. 182/2002 privind protectia inforrnatiilor
clasificate, modificarile si completarile ulterioare.
Art.7. Potrivit dispozitiilor prezentului regulament ~i a Legii 350/2005, nu se acorda finantari
nerambursabile pentru activitati care presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia
cazului in care aceasta reprezinta o componenta indixspensabila proiectului, constata de catre comisia de
evaluare a programelor/proiectelor sportive,

de
a
Art.S, Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice structura sportiva sa
aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizarii fondurilor pub lice, respectiv folosirea unui sistem concurential de
atribuire a contractelor de finantare, respectiv folosirea sistemului concurential si a
criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si
financiare pentru atribuirea contractelor de finantare;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a inforrnatiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si
a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare, astfel incat orice structura
sportiva sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urrnarind realizarea unui interes
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de
finantare de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor financiare unei
activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii
contractului de finantare, cu exceptia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar
pentru continuarea programului sportiv aflat in derulare;
g) cofinantarea, in sensul ca atribuirea finantarii trebuie insotita de o contributie, din
partea beneficiarului, de minim 10% din valoarea totala a finantarii
programului/proiectului sportiv.
h) anualitatea, in sensul derularii intregii proceduri de finantare in cadrul anului
calendaristic in care s-a acordat finantarea nerambursabila din bugetul local.
i) sezonalitatea, in sensul derularii procedurii de finantare, in cadrul sezoanelor
competitionale sportive desfasurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la
jocurile sportive in care s-a acordat finantarea, dar pentru care se vor incheia contracte
de finantare secventiale in fiecare an fiscal.
Art.9. Finantarea
se acorda pentru acopenrea
partiala a unui proiect in baza unui
contract incheiat intre parti.
Art.10. Pentru aceeasi activitate
nonprofit,
un beneficiar
nu poate contracta decat o
singura finantare
nerambursabila in decursul unui an, conform art. 12, alin. (1) din Legea nr.
350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati
nonprofit de interes general.
Art.11. In cazul in care un beneficiar contracteaza.in cursul aceluiasi an calendaristic,
mai
mult de o finantare nerarnbursabila de la aceeasi autoritate
flnantatoare. nivelul finantarii nu
poate depasi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor
aprobate anual in
bugetul autoritatii finantatoare, conform art 12, alin. (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul
flnantarilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes
general.
Criteriile ~i conditiile minirnale de finantare
Art.12. Criteriile ~i conditiile de acces la fondurile publice care trebuie indeplinite de catre
structurile sportive, unitatile si institutiile de invatamant pentru asociatiile sportive scolare ~i universitare,
alte organizatii si institutii pentru proiecte ~i programe sportive, asa cum sunt enumerate la art. 181 alin.
(2) din Legea educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sunt
urmatoarele:
a) sa fie o structura sportiva recunoscuta in conditiile legii sau o institutie/organizatie indreptatita
sa solicite finantarea, in conditiile legii;
b) sa faca, daca este cazul, dovada afilierii la federatia sportiva nationala de specialitate si/sau la
asociatia pe ramura de sport judeteana/a municipiului Bucuresti, dupa caz;
c) sa faca dovada depunerii situatiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la
organul fiscal competent;
d) sa nu aiba obligatii de plata exigibile din anul anterior la institutia publica careia ii solicita
atribuirea unui contract de finantare;

e) sa nu aiba obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele catre stat, precum ~1
contributiile catre asigurarile sociale de stat;
f) sa nu se at1e in litigiu cu institutia publics careia ii solicits atribuirea unui contract de finantare;
g) sa nu furnizeze informatii false in documentele care insotesc cererea de finantare;
h) sa nu se afle in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum si a legii;
i) sa participe cu o contributie financiara de minimum 10% din valoarea totala a finantarii, in
cazul proiectelor sportive prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin; (litera modificata prin art. I pct.
I din Ordinul M.T.S. nr. 321/2019, in vigoare de la 6 februarie 2019)
i') cazurile in care structurile sportive prevazute la art. 2 alin. (2) contribuie la contractul de
finantare a programului sportiv, cuantumul contributiei, respectiv felul ~i modul de asigurare a
acesteia, se aproba prin hotarare a organului deliberativ; (litera introdusa prin art. I pct. 2 din
Ordinul M.T.S. nr. 321/2019, in vigoare de la 6 februarie 2019)
j) sa nu faca obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori sa nu se afle deja in stare
de dizolvare sau de lichidare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
k) sa depuna cererea de finantare completa in termenul stabilit de autoritatea finantatoare.
Art.13. Numarul participantilor la procedura de selectie de proiecte nu este limitat.
Art.14. U.A.T. - Comuna General Berthelot trebuie sa repete procedura de selectie de proiecte in
cazul in care exista un singur participant.
Art.15. In cazul in care, in urma repetarii procedurii, numai un participant a depus propunere
deproiect, autoritatea finantatoare are dreptul de a atribui contractul de finantare acestuia, in conditiile
legii.
Prevederi bugetare
Art.16. Proiectele/programele de interes public vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitelor
fondurilor bugetare, aprobate in acest sens, de catre Consiliul Local al Comunei General Berthelot,
potrivit prevederilor legale in vigoare, iar valoarea solicitata pentru finantarea proiectului/programului
sportiv se va incadra in valoarea minima de 2.000 de lei si valoarea maxima de I 0.000 de lei.
Informarea publica si transparenta decizionala
Art.17. Procedurile de planificare ~i executare a plafoanelor de cheltuieli privind finantarile
nerambursabile, desemnarea membrilor comisiilor de evaluare, procedurile de atribuire a contractelor de
finantare nerambursabila, contractele de finantare nerambursabila semnate de autoritatea finantatoare cu
beneficiarii, precum ~i rapoartele de executie bugetara privind finantarile nerambursabile, constituie
inforrnatii de interes public, potrivit dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public, cu rnodificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finantarii nerambursabile
Art.18. Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei
publice de proiecte/programe sportive, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare din
fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute in
capitolul I, art.8.
Art.18. in cursul anului bugetar se pot organiza una sau mai multe sesiuni de selectie a
proiectelor/programelor sportive care vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local al
comunei General Berthelot, in limita fondurilor disponibile.
Art.19. Finantarea
proiectelor/programelor
sportive se aproba pentru activitatile derulate in
intervalul de la data semnarii contractului de finantare pana la data de 31 decembrie al anului in curs sau
pana la finalizarea anului competitional,
Art.20. Procedura de selectie de proiecte/ programe, organizata de Primaria comunei General
Berthelot,va cuprinde urmatoarele etape:
a) publicarea programului pentru acordarea finantarilor nerambursabile;
b) publicarea anuntului de participare, cu precizarea termenului limita de depunere ~i a intregii
documentatii necesare;
c) depunerea proiectelor/programelor sportive la registratura Primariei comunei General
Berthelot;

d) verificarea conformitatii ~i eligibilitatii,
inregistrarii 9i a indeplinirii
capacitatea tehnica 9i financiara;
e) evaluarea propunerilor de proiecte/programe
sportive;

criteriilor

referitoare

la

f) cornunicarea rezultatelor;
g) solutionarea contestatiilor;
h) incheierea contractelor de finantare nerambursabila;
i) publicarea anuntului de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila pe site-ul
www.primariaberthelot.ro si la avizierul propriu al UAT General Berthelot.
Art.21. Documentatia de solicitare a finantarii, insotita de o scrisoare de interes intocmita conform
modelului prezentat in Anexa 1, se va introduce intr-un plic sigilat ce se va trimite prin posta recomandata
sau predate personal la adresa UAT General Berthelot ,Localitatea General Berthelot nr. 30, judetul
Hunedoara, Ccod postal 337235, Registratura Primariei.
Art.22. Documentatia de solicitare a finantarii, tehnoredactata in limba romans se va depune intr-un
exemplar la Registratura Primariei comunei General Berthelot, numerotata si opisata. Plicul cu solicitarea
de finantare, va fi cornpletata cu urrnatoarele inforrnatii:

,,CATRE,
U.A.T. General Berthelot
Localitatea General Berthelot, nr. 30, Judetul hunedoara
Solicitare de finantare nerambursabila de la bugetul local
al comunei General Berthelot pentru proiectul/programul sportiv, anul
NUMELE $1 ADRESA COMPLETA A SOLICITANTULUI"

.

Art.23. Nerespectarea instructiunilor privind intocmirea ~i depunerea documentatiei de
solicitare a finantarii nerambursabile de la bugetul local conduce la descalificarea solicitantilor.
Art.24. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului si
trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o persoana imputemicita
legal de acesta.
Art.25. Documentatia solicitantilor va contine urrnatoarele acte:
a)scrisoarea de interes conform Anexa 1 ~i cererea de finantare conform Anexa 2 din
Regulamentul de finantare, impreuna cu raportul de activitate cuprinzand datele relevante
pentru sustinerea cererii de finantare;
b) declaratia de impartialitate - Anexa 3;
c jdeclaratie pe propria raspundere - Anexa 4;
d) acord privind protectia datelor personale - Anexa 5;
e) contractul-cadru si anexele la contract-Anexa 6
f) copie CI solicitant;
g) actul constitutiv, statutul, sentinta civila sau hotararea autoritatii tutelare in baza careia a
fostinfiintata persoana juridica de drept public, dupa caz, si certificatul de inregistrare
fiscala, actele doveditoare ale sediului organizatiei solicitante ~i actele aditionale, dupa caz;
h) ultimul extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii cererii;
i) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre bugetul local;
j) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre bugetul de stat obtinut de
laANAF;
k) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la
Administratia Finantelor Publice; in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune
situatiile aferente exercitiului financiar anterior (daca nu este nou infiintat);
1) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizatii
guvernamentale ~i neguvernamentale, daca este cazul;
111) alte documente considerate relevante de catre aplicant;

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finantarii nerambursabile

V or

fi supuse evaluarii numai solicitarile care intrunesc urmatoarele criterii generale de

selectionare:
a) documentatia care insoteste cererea contine toate elementele solicitate;
b) programele si proiectele sunt de interes public local;
c) promoveaza si adauga identitate imaginii Comunei General Berthelot;
d) este dovedita capacitatea organizatorica 9i functionals a beneficiarului finantarii prin:
- experienta in domeniul adrninistrarii altor programe si proiecte similare;
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau priectului la
nivelul propus;
- experienta in colaborarea, parteneriatul cu autoritatile publice, cu alte organizatii
guvernamentale sau nonguvernamentale din tara 9i din strainatate, dupa caz;
Art.27. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la Capitolul V art.45.
Art.28. (1 )Nu sunt selectate cererile de finantare aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a) documentatia prezentata este incompleta 9i nu respecta prevederile art.22 si art.25 din
prezentul Regulament;
b) solicitantii au conturile bancare blocate;
c) solicitantii au prezentat declaratii inexacte la o participare anterioara;
d) solicitantii nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor 91
contributiilor catre bugetul stat, bugetul local, precum 9i bugetul asigurarilor sociale de stat.
e) solicitantii furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
f) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja in stare de
dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
g) comisia de evaluare va respinge documentatiile inregistrate dupa termenul Iimita
corespunzator sesiunii de finantare.
h) nu asigura contributia financiara de minim 10% din valoarea totals a finantarii,
(2) Autoritatea finantatoare are dreptul de a cere solicitantilor prezentarea de documente
suplimentare care dovedesc eligibilitate in sensul prevederilor alin.(1 ), precum si documente edificatoare
care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare on
apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania.
(3) Dispozitiile privind capacitatea tehnica 9i economico-financiara se completeaza cu
prevederile legale in vigoare cu privire la alocarea finantarii nerambursabile.

CAPITOLUL IV - Organizarea ~i functionarea comisiei de evaluare
~i selectie precum si a comisie de solutionare a contestatiilor
Art.29. Evaluarea si selectia solicitarilor se va face de catre comisia de evaluare 9i selectie.
Art.30. (1) Comisia de evaluare si selectie a proiectelor/programelor sportive va fi formata din 3
salariati ai aparatului de specialitate al Primariei comunei General Berthelot, nominalizati prin
Dispozitie a primarului 9i 2 consilieri locali numiti prin Hotarare a Consiliului Local.
(2) Activitatea comisiei este coordonata de catre un presedinte.
(3) Prin dispozitie a Primarului comunei General Berthelot, cu scopul de a spnjmi
activitatile de evaluare si verificare, se pot desemna pe langa comisia de evaluare specialisti, numiti
experti cooptati. Expertii cooptati pot fi desemnati inca de la inceputul procesului de evaluare sau pe
parcursul acestui proces, in functie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.
( 4) Decizia de desemnare a expertilor cooptati trebuie sa precizeze atributiile 91
responsabilitatile specifice ale acestora si sa justifice necesitatea participarii lor la procesul de evaluare.
(5) Atributiile 9i responsabilitatile expertiilor cooptati se rezuma, dupa caz, numai la:
a) verificarea 9i evaluare propunerilor tehnice;
b) analiza situatiei financiare a solicitantilor de finantare si analiza raportului final de activitate a
solicitantului finantarii;
(6) Expertii cooptati nu au drept de vot, dar au obligatia de a prezenta o recomandare cu
privire la aspectele tehnice si financiare.

Functionarii publici din cadrul primariei comunei General Berthelot pot acorda consultants
potential ilor solicitanti si persoanelor interesate dear in vederea intelegerii cerintelor prezentului
Regulament.
Art.31. Modul de lucru al comisiei de evaluare ~i selectie este stabilit de comun acord intre
rnembrii acesteia, urmand a se avea in vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii.
Art.32. Membrii cormsiei de evaluare ~ i selectie au dreptul de a analiza ~ i evalua
documentele depuse de solicitanti individual si/sau in sedinte comune, insa orice decizie a
cornisiei de Aevaluare ~i selectie trebuie sa intruneasca votul a eel putin 2/3 dintre membrii sai.
Art.33. In cazul in care se ajunge in situatia ca prevederile art. 32 sa nu fie respectate datorita
unor eventuale divergente de pareri intre membrii comisiei, conducatorul autoritatii contractante
sau, dupa caz, presedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de diverqenta, in scopul
flnalizarii in timp util a etapei de evaluare a proiectelor ~i de stabilire a proiectelor castiqatoare. In
cazul in care comisia nu ajunge la un acord, decizia flnala se adopta cu votul majoritatii
membrilor sai.
Art.34. Comisia de evaluare ~ i selectie are obligatia de a stabili care sunt clarificarile ~1
completarile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarui proiect, precum ~1
perioada de timp acordata pentru transmiterea
clariflcarilor.
Comunicarea transmisa in acest
sens catre solicitantul de finantare trebuie sa fie clara, precisa ~i sa defineasca in mod explicit si
suficient de detaliat in ce consta solicitarea comisiei.
Art.35. Fiecare membru al comisiei va semna o declaratie de impartialitate.
Art.36. In componenta comisiei de solutionare a contestatiilor nu pot fi numiti membrii care au facut
parte din comisia de selectie. Comisia de solutionare a contestatiilor va fi formats din 2 salariati ai
aparatului de specialitate al Primariei comunei General Berthelot, nominalizati prin Dispozitie a
Primarului ~i I consilier local numit prin Hotarare a Consiliului Local.
Art.37. Contestatiile se depun in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data aducerii la
cunostinta solicitantilor a rezultatului selectiei.
Art.38. Contestatiile se solutioneaza in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii
termenului pentru depunerea contestatiilor,

CAPITOLUL V - Procedura evaluarii si a selectiei proiectelor/programelor
Art.39. Documentatia de solicitare a finantarii este analizata de catre membrii comisiei de evaluare si
selectionare in termenul stabilit prin anuntul de participare si va fi notata potrivit criteriilor de evaluare.
Art.40. Documentatia de solicitare a finantarii este analizata de catre membrii comisiei de evaluare
si selectionare in termenul stabilit prin anuntul de participare ~i va fi notata potrivit criteriilor de evaluare.
Art.41. In cazul in care exista mai multe proiecte cu punctaj egal, vor avea prioritate pentru finantare
proiectele pentru care este mai mare cuantumul contributiei proprii a solicitantului de finantare,
Art.41. Comisia de evaluare si selectie inainteaza conducatorului
Primariei comunei General
Berthelot procesul verbal de stabilire a proiectelor castigatoare la procedura de selectie, pentru aprobare,
in vederea alocarii sumelor din bugetul local pentru incheierea contractelor de finantare.
Art.43. In tennen de maxim 15 zile calendaristice de la data incheierii selectiei, secretarul comisiei
comunica in scris aplicantilor, rezultatul selectiei, precum ~i fondurile propuse a fi
alocate.
Art.44. Evaluarea proiectelor/programelor se face in doua etape.
Art.45.(l )Criteriile de evaluare privind conformitatea si eligibilitatea proiectelor/programului:
a)proiectele sunt de interes public Iocal/judetean, national sau international, promoveaza ~i
contribuie la dezvoltarea domeniului sportiv in comuna General Berthelot;
b) calitatea ~i anvergura (internationala, nationala, regionals sau Iocala), valoarea si
importanta proiectului;
c) numarul si diversitatea sportivilor ale carer nevoi urmeaza a fi satisfacute prin aceste
proiecte;
d) cuantumul cofinantarii solicitate;
e) solicitantul finantarii a depus documentatia de finantare conform prezentului Regulament.
(2) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita prezentarea de documente suplementare care
dovedesc eligibilitatea solicitantilor de finantare, precum si orice clarificari pe care le considers relevante
pentru verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate.Termenul de raspuns la clarificarile solicitate va fi

stabilit de catre comisia de evaluare in functie de intervalul de timp necesar pentru desfasurarea in conditii
optime a procedurii de selectie ~i evaluare, fiincl
comunicat in scris solicitantilor.
Nerespectarea termenului de raspuns la clarificarile solicitate de
comisia de evaluare conduce la descalificarea solicitantilor.
(3) Criteriile de evaluare privind calitatea proiectelor/programelor
~i evaluarea financiara:
Punctaj Maxim

Criteriu
crt.
1

2.

3.

Importanta

~i

amploarea

evenimentului

sportiv

pentru comuna General Berthelot
Nivelul competitiei
la care echipa/sportivul
participa:
Local
Judetean
National
Numarul total de sportivi angrenati in proiect:
Intre 1-20
Intre 20-SO

va

s.

Capacitate
specialitate:

manageriala

~i

cunostiinte

25 p

20

p

IO
lS
20
de

Experienta managerial a a aplicantului In domeniul
respectiv
ale aplicantului
Cunistiintele
de specialitate
(
cunoasterea pro blemelor vizate)
Capacitatea manageriala a aplicantului
Cuantumul contributiei proprii
10%

p

lS
20
2S

>so
4.

25

15 p

SP
SP
SP
15 p
Sp
IO p

> 10%

Art.46. Proiectele/programele sportive care intrunesc un punctaj mai mic de SO de puncte sunt
respmse.

CAPITOLUL VI - lncheierea contractului de finantare
'

Art.47. Contractul se incheie intre comuna General Berthelot ~i solicitantul selectionat, in termen
maxim 30 de zile calendaristice de la data publicarii pe pagina de internet a U.A.T. General Berthelot
afisarii la sediul Primariei, a rezultatului sesiunii de selectie a proiectelor.
Art.48. Daca in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii rezultatului, solicitantul
se prezinta la sediul U.A.T General Berthelot pentru incheierea contractului de finantare, se considers
oferta finantatorului nu a fast acceptata, iar proiectul in cauza se elimina de la finantare,

CAPITOL UL VII - Procedura

de
si
nu
ca

privind derularea contractului de finantare

Art.49.(1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza unui contract de finantare
nerambursabila, din bugetul local al comunei General Berthelot, numai in masura in care au fast
considerate justificate si oportune, de catre comisia de evaluare si selectie si care vor fi contractate in
perioada executarii contractului.
(2) Sunt eligibile, prin contractul de finantare, urmatoarele cheltuieli:
a) cheltuieli de transport;
b) cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor si a altor persoane;
c) cheltuieli pentru achizitionarea de materiale ~i echipament sportiv;

d)alte categorii de cheltuieli (taxe de legitirnare si transfer, prestari servicii de
irnpresariat ~i reprezentare sportiva, altele ).
Art.50.(l)
Pentru decontarea cheltuielilor privind transportul , documentele justificate sunt
urmatoarele:
a) biletele transport rutier, feroviar, aerian ~i naval;
b) factura fiscala, bonuri fiscale sau chitante fiscale si foaie de parcurs, in cazul deplasarii
cu mijloace de transport auto inchiriate (microbuz, autocar, autoturism);
c) dovada platii (ordine de plata, extrase de cont, chitante, dispozitii de plata, registre de
casa.dupa caz);
cl) tabel cuprinzand participantii care au beneficiat de contravaloarea cheltuielilor de
transport (cu semnatura presedintelui si stampila organizatiei);
e) in cazul deplasarii cu mijloace de transport proprii: ordin de deplasare, foaie de
parcurs,bonuri fiscale;
f) in cazul deplasarii cu mijloace de transport personale: bonuri fiscale, calcul consum
carburanti;
(2) Pentru decontarea cheltuielilor privind indemnizatia de arbitraj si arbitrajul la competitiile
sportive interne, a medicilor si a altor persoane, documentele justificative sunt urmatoarele:
a) factura fiscala;
b) stat de plata ( delegatie din partea federatiei de specialitate; medici si/sau asistenti
medicali; pentru alte persoane);
c) dovada platii ( ordine de plata, extrase de cont, chitante, registre de casa, dupa caz).
(3) Pentru decontarea cheltuielilor privind achizitionarea de materiale ~i echipamente sportive,
documentele justificative sunt urmaroarele:
a) factura fiscala;
b) nota de receptie si bon de consum sau lista nominals cu persoanele carora le-au fost
distribuite materialele si/sau echipamentul, dupa caz;
c) dovada platii ( ordine de plata, extrase de cont, chitante, registre de casa, dupa caz);
( 4) Pentru decontarea altor cheltuieli se va intocmi un referat prin care se justifica necesitatea
acestor cheltuieli si se va anexa, daca este cazul, lista nominala sernnata de persoanele beneficiare.

CAPITOLUL VIII - Procedura de control ~i raportare
Art.51.(1) Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au obligatia sa
prezinte la sediul Primariei comunei General Berthelot urmatoarele:
a) raportari intermediare ce vor fi depuse inainte de solicitarea oricarei transe
intermediare in vederea justificarii transei anterioare acordate;
b) raport final de pus in term en de 3 0 zile calendaristice de la incheierea acti vitatilor
proiectului.
(2) Raportarile vor fi intocmite conform anexei 8 la prezentul Regulament ~i vor fi depuse
pe suport de hartie, fiind insotite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Art.52. Primaria comunei General Berthelot are dreptul de a solicita documente justificative
suplimentare ~i clarificari in cazul in care acesta sunt considerate necesare.
Art.53. Neprezentarea documentelor justificative ~i a clarificarilor solicitate de catre Primaria
comunei General Berthelot, in termenul indicat in corespondenta de solicitare, conduce la nedecontarea
cheltuielilor nejustificate.
Art.54. Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfasurarii
activitatilor prevazute in proiect.
Art.55. Autoritatea finantatoare i~i rezerva dreptul de a face verificari, atat in perioada
derularii contractului de finantare nerarnbursabila, cat ~i ulterior validarii raportului final.
Art.56. Contractele de finantare
nerambursabile
vor prevedea,
sub sanctiunea nulitatii,
calitatea compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei comunei General Berthelot, de a
exercita controlul financiar asupra derularii activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.
Art.57.Regimul de gestionare
a sumelor finantate ~i controlul financiar se realizeaza in
conditiile legii. Auditarea
sumelor
utilizate
se va face de catre
compartimentele
de
specialitate/auditorii independenti/comisii
de evaluare. Dosarul complet contlnand raportul final al
proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

CAPITOL UL IX - Sanctiuni
'

Art.58. Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, rara a fi necesara interventia instantei
de judecata, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care partii in culpa i s-a
adus la cunostinta ca nu si-a indeplinit din culpa obligatiile contractuale. Notificarea
va putea fi cornunicata in term en de 10 zile calendaristice de la data constatarii neindeplinirii
sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale.
Art.59. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale din culpa,
beneficiarul finantarii este obligat in termen de 15 zile calendaristice sa returneze ordonatorului principal
de credite sumele primite, care nu sunt justificate sau utilizate nelegal, cu care se reintregesc creditele
bugetare ale acestuia, in vederea finantarii altor programe si proiecte de
interes public.
Art.60. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor
finantarii, acestia datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei privind colectarea
creantelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.
Art.61. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale
precum si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii in urrnatorul an.

CAPITOLUL X - Reguli de identitate vizuala
Art.62. Beneficiarul de finantare nerambursabila de la bugetul local al comunei General Berthelot
se obliga sa respecte regulile de identitate vizuala, prin crearea unui/unor afis/afise sau bannerr/bannere,
care va cuprinde textul: "Proiect cofinantat din bugetul local al comunei General Berthelot, pentru anul

"

CAPITOL UL XI - Dispozitii finale
Art.63. Orice comunicare, solicitare, infonnare, notificare in Iegatura cu procedura de selectie sau
derularea contractelor de finantare se va transmite de catre solicitantii finantarii sub forma de
document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul predarii.
Art.64. Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile le gale in vigoare.
Art.65. Prevederile Regulamentului vor fi aplicate tuturor finantarilor nerambursabile acordate din
bugetul local.
Art.66. Anexele 1-8 fac parte integranta din prezentul Regulament.

General Berthelot,

la 25.09.2022

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,

Debucian Adrian Flavius
2S

.

~

Bobariu Sorin Daniel

1

CATRE,
U.A.T. General Berthelot
Localitatea General Berthelot, nr. 30, Judetul hunedoara

Scrisoare de interes

Ca urmare a anuntului de participare privind organizarea selectiei publice a programelor
/proiectelor sportive care vor beneficia de finantare nerambursabila din bugetul local al comunei General
Berthelot, pe anul
, in baza regulamentului privind acordarea finantarii nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general,
(denumire solicitant) ........ , cu
sediul/domiciliul
in localitatea
, nr
, tel.
, reprezenta
prin
, avand functia de
, ne exprimam interesul de a participa, in
calitate de solicitant, cu proiectul/programul
, la procedura de selectie organizata
pentru programul sportiv de utilitate publics "Promovarea sportului de performanta" (Pl).

Solicitantul,

(Numele, prenumele ~i functia)

Data completarii,

Stampila

Semnatura

2

CERERE DE FIN ANT ARE - CAD RU
finantarea proiectelor/programelor sportive
A. Date privind structura sportiva
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea structurii sportive
Adresa
.
Certificat de identitate sportiva nr
Cont nr
, deschis la
Cod fiscal
.
6. Alte date de identificare:
Telefon
E-mail
Fax
Web

.
.
.

.
.
.
.

7. Echipa responsabila de derularea proiectului (numele ~i prenumele, functia in cadrul structurii
sportive, telefon)
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Coordonator
.
Responsabil financiar
.
Responsabil cu probleme tehnice
Alti membri, dupa caz
.

.

B. Date privind proiectul/programul
1. Denumirea proiectului/programului
.
2.Scopul
.
3. Obiective specifice
.
4. Activitati/ Actiuni din cadrul proiectului/programului
.
5. Perioada de derulare/actiune/activitate
.
6. Locul de desfasurare/actiune/activitate
.
7. Participanti (numarul ~i structuraj/actiune/activitate
.
8. Costurile estimate ale proiectului/programului (Se va detalia pe actiuni/activitati, categorii de
cheltuieli si surse de finantare.), conform tabelului de mai jos:
din care:
Proiectul/Programul, actiunea/activitatea, categoriile de
cheltuieli 1

Nr.
Cli.

1

II. Programul/Proiectul

It. Actiunea/ Activitatea

, total
, total

[din care:
11

!(Se detaliaza pe categorii de cheltuieli.)

.
,

Suma solicitata
din fonduri
pub lice
1l'suma solicitata
din fonduri
[publice
[

venituri proprii
ale structurii
sportive
venituri proprii
ale structurii
sportive

1.2. Actiunea/ Activitatea
din care:

, total

,

1 Categoriile de cheltuieli ce se vor finanta din fonduri publice ale comunei General Berthelot pentru
proiecte/programe sunt cele prevazute in Regulament.

C. Resurse umane ~i financiare ale structurii sportive, angrenate in realizarea actiunilor/activitatilor
cadrul proiectului/programului

din

1. Resurse umane
1.1. Numar de personal salariat - total
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Numar
Numar
Numar
Numar

de
de
de
de

, din care antrenori (pentru cluburile sportive)

.

sectii pe ramura de sport (pentru cluburile sportive)
.
sportivi legitimati pe sectii
.
cluburi sportive afiliate la asociatia pe rarnura de sport judeteana
.
asociatii fara personalitate juridica afiliate la asociatia pe ramura de sport judeteana

.

2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate in anul precedent - total

lei, din care:

- donatii, sponsorizari
lei;
- venituri din activitati economice (inchirieri, prestari de servicii, reclama, publicitate etc.)
lei;
- cotizatii, taxe, penalitati etc
lei;
- alte venituri
lei.
2.2. Venituri proprii estimate a se realiza in anul curent - total

.

lei, din care:

- donatii, sponsorizari
lei;
- venituri din activitati economice (prestari de servicii, inchirieri, reclama, publicitate etc.)
lei;
- cotizatii, taxe, penalitati etc
lei;
- alte venituri
lei.

.

D. La prezenta cerere de finantare se anexeaza in mod obligatoriu urmatoarele documente:
1. raport de activitate, cuprinzand datele relevante pentru sustinerea cererii de finantare;
2. declaratia de impartialitate, in conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005 privind regimul
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
3. declaratie conform modelului de mai jos.

ANEXA Ia Cererea de Iinantare-cadru

RAPORT DE ACTIVITATE
curpinzand

date relevante pentru sustinerea

1. Numarul de sportiv legitimati pe sectii/grupe:
- seniori
-JU1110f1..............................•.

;
· ... ;

2.

Numarul de sportiv prornovati catre lotul de seniori:

3.

Rezultatele obtinute in anul competitional

4.

Rezultatele propuse in anul competitional.

Presedintele organizatiei
(nume,prenume si semnatura)
Stampila
Data:

;
;

cererii de finantare

3

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice moment sa
actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia in care executarea
obiectiva ~i impartiala a functiilor oricarei persoane implicate In implementarea proiectului poate fi
compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.
Subsemnatul/a
ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a
organizatiei solicitante
, In ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau
toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai
sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau
ar putea genera un asemenea conflict.

Numele si prenumele:
Functia:
Semnatura si stampila:

ANEXA 4 la Regulament

DECLARA TIE pe proprie raspundere
Subsemnatii,
, reprezentanti legali ai structurii sportive
, declaram pe propria
raspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca structura
sportiva pe care o reprezentam indeplineste conditiile prevazute de Ordinul ministrului tineretului ~i
sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv:
a) este structura sportiva recunoscuta in conditiile legii;
b) a publicat, in extras, raportul de activitate si situatia financiara pe anul
in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a IV - a, nr
; a inregistrat raportul de activitate in Registrul national al
persoanelor juridice !ara scop patrimonial cu nr
;
c) nu are obligatii de plata exigibile ~i nu este in litigiu cu institutia finantatoare;
d) nu are obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele catre stat, precum si contributiile catre
asigurarile sociale de stat;
e) informatiile furnizate institutiei finantatoare in vederea obtinerii finantarii sunt veridice;
f) nu se afla in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive si a regulamentelor
proprn;
g) se obliga sa participe cu o contributie financiara de
.lei;
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ~i nu se afla in stare de dizolvare ori de
lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
i) nu beneficiaza de un alt contract de finantare din fonduri publice pentru acelasi proiect de la aceeasi
autoritate finantatoare in cursul anului fiscal curent;
j) nu a beneficiat/a beneficiat in anul fiscal in curs de finantare nerambursabila de la institutia
.
. , in suma de
lei.
Data
.
Reprezentanti legali:
(numele, prenumele, functia, semnatura ~i stampila structurii sportive)

ANEXA 5 la Regulament

Acord

pentru

prelucrarea si folosirea
persona le

datelor

Incepand cu data de 25.05.2018, a intrat in vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679
din
data de 27.04.2016
privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter
personal
si privind
libera circulatie
a acestor
date
(prescurtat
GDPR), care reglementeaza folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.
Comuna General Berthelot are obligatia de a administra in conditii de siguranta, si
numai pentru scopurile specificate explicit de catre dvs, datele personale pe care le furnizati
despre dvs, respectiy despre un membru al familiei dvs. Sau o persoana
pentru care
aveti drept de reprezentare.
Scopul colectarii datelor este implementarea contractelor de finantare nerambursabile
alocate de la bugetul local al comunei General Berthelot pentru activitati
nonprofit
de
interes
local, transparenta
gestionarii
fondurilor bugetare locale si egalitatea de sanse in
accesarea fondurilor,, respectiv: primirea cererilor de finantare; verificarea cererilor de finantare;
selectarea projectelor finantate; incheierea contractelor de finantare; aprobarea inceperii derularii
proiectelor finantate; efectuarea
vizitelor
pe teren;
propunere
in vederea
autorizarii
platilor
catre beneficiari; informarea si promovarea programului de finantare nerambursabile
alocat de la bugetul local al comunei General Berthelot pentru activitati nonprofit de interes local
pentru anul
.
Finantarile
nerambursabile
alocate
de la bugetul
local al Comunei
General
Berthelot
regimul

pe anul.
finantarilor

, sunt
nerambursabile

conform

prevederilor

Legii

nr.

350/2005

din fonduri publice alocate pentru activitati

interes general si a Legii nr. 69/2000
completarile ulterioare.

a

educatiei

fizice

si sportului,

privind

nonprofit de

cu modificarile ~ 1

Datele dvs sunt confidentiale
si pot fi transmise pentru folosire catre terte entitati
in scopuri legale sau contractuale, cum ar fi autoritati publice abilitate de lege sau cu care
Comuna General Berthelot a incheiat
protocoale
de colaborare
111
scopul
indeplinirii
atributiilor specifice conferite de legislatia nationala.
Conform Regulamentutui
(UE) nr.2016/679, b en e fi c iti de: dreptul la informare;
dreptul de acces, dreptul la rectificare; dreptut la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea
prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a va adresa justitiei. Aveti dreptul de a solicita
oricand, in scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular. Refuzul dumneavoastra de a
completa, semna si trimite formularul de mai jos, care ne autorizeaza sa folosim datele
dvs. Determina imposibilitatea de a beneficia pe viitor de resursele noastre.
Fara acordut dvs explicit, dat prin acest formutar, nu va mai putem contacta si nu va
mai putem trimite niciun fel de materiale.
Retragerea ulterioara a acordului nu afecteaza legalitatea folosirii datelor personale
efectuate in baza prezentului acord inainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie
facut 111 sens.
Completai datele personale si bifati serviciile de care doriti sa beneficiati in continuare.
Nume, prenume:
Data nasterii:
Nr. Teleron:

CNP:

Adresa:

postal:

Localitatea

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

, email:

,

nr.

.

,

Judetul

,

cod

..

Imi dau acordul folosirii datelor personale de mai sus de catre comuna General Berthelot, prin bifarea
pozitiilor de mai jos, pentru:
() apeluri telefonice ~i ernailuri;
( ) primirea cererilor de finantare;
( ) verificarea cerrerilor de finantare;
( ) selectarea proiectelor finantate;
( ) incheierea contractelor de finantare;
( ) aprobarea inceperii derularii proiectelor de finantare;
( ) efectuarea vizitelor pe teren;
( ) propunere in vederea autorizarii platilor catre beneficiar;
( ) inforrnare ~i promovare program finantare nerambursabila de la bugetul local;

DATA:

Acordul este valid doar daca este semnat.

Senmatura:
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CONTRACT-CADRU
privind finantarea actiunilor/activitatilor
din cadrul proicctnlui/programulni!
anul
.
CAPITOLUL
Partile

in

I

Institutia finantatoare Comuna General Berthelot cu sediul in localitatea General Berthelot, nr.
30,judetul Hunedoara, codul fiscal 5453835 cont
, deschis la
, reprezentata
prin
, in calitate de
, denumita in continuare institutia finantatoare,

Structura sportiva
, cu sediul in localitatea
, str.
nr
.
. . , judetul/sectorul
, telefon
, cont
, deschis la
,
certificat de identitate sportiva nr.
, reprezentata prin
, in calitate de
.
. . . , si
, in calitate de
, denumita in continuare structura sportiva,
in baza dispozitiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, ale Legii educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului m. 69/2000 si ale Ordinului ministrului
tineretului si sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri pub lice a proiectelor ~i
programelor sportive, au convenit incheierea prezentului contract.
CAPITOLUL II
Obiectul si valoarea contractului
Art. 1. - Obiectul prezentului contract il constituie finantarea proiectului/programului, respectiv a
actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului/programului sportiv
, prevazute in anexa
nr. 1.
Art. 2. - Institutia finantatoare repartizeaza structurii sportive suma de
finantarea actiunilor/activitatilor prevazute la art. 1.

lei, pentru

CAPITOLUL III
Durata contractului
Art. 3. - Prezentul contract intra in vigoare la data sernnarii lui de catre parti ~i este valabil pana la
data de
.
CAPITOLUL IV
Drepturile si obligatiile partilor
Art. 4. - Structura sportiva are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa utilizeze suma prevazuta la art. 2 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferente
actiunilor/activitatilor prevazute in anexa nr. 1, potrivit destinatiei stabilite prin contract in anexa nr.
I

.2 ~i in conforrnitate cu dispozitiile legale in vigoare;
sa realizeze actiunile/activitatile prevazute la art. 1, obiectivele si indicatorii prevazuti in anexa
nr. 3;
c) sa prornoveze denumirea institutiei finantatoare in cadrul actiunilor/activitatilor finantate prin
modalitatile convenite intre parti;
d) sa permita persoanelor delegate de institutia finantatoare sa efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prevazute la art. 2;
e) sa contribuie la valoarea totala de finantare a programului;
f) sa intocmeasca ~i sa transmita institutiei finantatoare, in termen de 30 zile calendaristice de la
data incheierii actiunilor/activitatilor, urmatoarele docurnente:
- raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, dupa caz, ~i a indicatorilor prevazuti in contract;
- raport financiar insotit de documentele justificative de cheltuieli;
g) sa restituie, in situatia nerespectarii dispozitiilor legale ~i a prevederilor prezentului contract, in
terrnen de 15 zile de la data comunicarii somatiei de plata din partea organului de control, sumele
primite, precum ~i penalitatile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
h) sa respecte prevederile actului constitutiv ~i ale statutului propriu, precum ~i statutul ~i
regulamentele federatiei sportive nationale la care este afiliata;
i) sa promoveze spiritul de fairplay, sa intreprinda masurile necesare pentru prevenirea si
combaterea violentei ~i dopajului in cadrul actiunilor/activitatilor finantate potrivit prezentului
contract.
Art. 5. - Institutia finantatoare are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa supravegheze si sa controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum ~i modul de
respectare a dispozitiilor legale;
b) sa plateasca sum a prevazuta la art. 2, astfel:
- in avans, 30% din valoarea contractului/actiunii/ activitatii, dupa caz;
- in termen de 10 zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevazute la mi. 4 lit. f);
c) in cazul in care structura sportiva nu respecta prevederile prezentului contract, institutia
finantatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum si sistarea virarii sau
diminuarea sumei repartizate, dupa caz.

CAPITOLUL V
Raspunderea contractuala
Art. 6. - (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract, partea in culpa raspunde in conditiile prezentului contract ~i ale dispozitiilor
legale in vigoare.
(2) Pentru nedepunerea in termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevazute la
mi. 4 lit. f), institutiile finantatoare au dreptul sa perceapa penalitati de intarziere de 0, 1 % pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorata, dupa caz.
Art. 7. - Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

CAPITOLUL VI
Litigii
Art. 8. - Divergentele care pot aparea intre parti pe parcursul derularii prezentului contract vor face
obiectul unei concilieri pe cale amiabila. In situatia in care aceasta nus-a realizat, partea
nemultumita se poate adresa instantei de judecata competente, in conditiile legii.
15

CAPITOLUL VU
Dispozitii finale
Art. 9. - Regirnul de gestionare a surnelor repartizate de institutia finantatoare ~i controlul financiar
se realizeaza in conditiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor efectuate
de structura sportiva In baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finantele publice.
Art. 10. - Prevederile prezentului contract au putere deplina pentru parti si se constituie in nonne cu
caracter tehnic, financiar si adrninistrativ.
Art. 11. - Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul partilor numai pentru
actiuni viitoare si se consemneaza intr-un act aditional.
Art. 12. - Anexele nr. 1, 2 ~i 3 fac parte integranta din prezentul contract.
Art. 13. - Prezentul contract se incheie in 3 exemplare, dintre care doua exemplare pentru institutia
finantatoare si un exemplar pentru structura sportiva,
Institutia finantatoare

Structura sportiva

Conducatorul institutiei,

(reprezentanti legali)

Cornpartimentul financiar - contabil
Compartimentul de
specialitate/Compartirnentul juridic

1 Se va mentiona proiectul/programul in cadrul caruia se regasesc actiunile/activitatile

16

finantate,

ANEXA Nr.1
la contractul - cadru
Structura sportiva
.
Actiunile/ Activitatile din cadrul proiectului/programului

I
Ir- 1
Nr
crt,

Denumirea
actiunii/activitatii

r- r
II

r-r

-

-

-i-Locul-de
desfasurare

-11-

,--

r

-r

Perioada
actiunii

~1 I~-

.

r-I Nr.

r
-r-

de
participanti

I

( numele, prenumele, functia, semnatura si stam pi la structurii sportive)

15

Costul
actiunii

1
- -r
~-I

Reprezentanti legali:

----------·---

r
[

II
--r

Alte mentiuni

-

~-----

I

.2
fa contractul ~ cadru
Structura sportiva
.
Bugetul actiunii/activitatii din cadrul proiectului/programului

.
din care

Nr.
crt.

1

Valoarea
totala

Acti unea/ Acti vitatea/Categoriile de cheltuieli

IActiunea/ Activitatea
din care:
1ia )I
.

I.,

i

ib)

I

, total

.

.

jExemplu:
[a) transport: 2 lei/ km x 100 km= 200 lei
IA:ctiunea/ Activitatea
. , din care:
a)
.
lb)

, total

.

..

TOTAL
1 Categorii de cheltuieli.

Reprezentanti legali:
(numele, prenumele, functia, semnatura ~i stampila structurii sportive)

16

din fonduri
pub lice

din venituri
proprii ale
structurii
sportive

ANEXA Nr. 3

Structura sportiva

.

ScopJ!!, obiectivele si indicatorii

de evaluare ai proiectului/programului

A. Scopul:

B. Obiective:
Obiectivul general:
Obiective specifice:

.
.

C. lndicatori
Cl. Indicatori de eficienta (denumire, unitate de masura):
a)
b)

.
.

C2. lndicatori fizici (denumire, unitate de masura):
a)
b)

.
.

C3. lndicatori de rezultat (denumire, unitate de masura):
a)
b)

.
.

Reprezentanti legali:
(numele, prenumele, functia, semnatura si stampila structurii sportive)
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Adresa de inaintare a raportului

sau

Antetul aplicantului

Carre,
U.A.T. General Berthelot
Alaturat va inaintam raportul narativ si financiar privind proiectul nr
de
, aprobat prin HCL nr
, avand titlul.
avut/are loc in
, in perioada
, in valoare de

,din data
, care a
.lei.

Data:
Reprezentant Legal:
Nume ~i prenume:
Semnatura

Coordonator proiect:
.

Nume si prenume:
Sernnatura

.

Stampila organizatiei

16

.
.

ANEXA

Forrnular

Contract nr
Organizatia/Institutia:
-adresa:
-telefon:

..
.

-email:

..

pentru

raportari

intermediare

, incheiat in data de
.

Denumirea Proiectului
Data inaintarii raportului

8

Regulament

si finale

.

..
.

I.Raport de activitate
1.Descrierea pe scurt a activitatilor desfasurate pana la data intocmirii raportului:
(Descrierea nu va depati o pagina, vor fi prezentate datele necesare unei evaluari de ansamblu a
derularii proiectului/programului si a verificarii prestatiilor: beneficiari, ecouri de presa, colaborarea
cu alti parteneri, etc.).
2.Realizarea activitatilor propuse:
(Au putut fi desfasurate aceste activitati in timpul planificat? DA/NU. Daca NU, expuneti motivele
si propuneti masurile ce urmeaza a fi luate in continuare pentru realizarea tuturor activitatilor
prevazute in contract).
3.Rezultate obtinute si rezultate asteptate:
(Rezultatele obtinute 9i rezltatele asteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate
desfasurata , in concepte masurabile, indicatori de performata. Anexati documente relevante, dupa
caz).

11.Raport financiar
I.Date despre finantare:
-valoarea totala a proiectului, conform contractului de finantare nr
, din data
de
;
-valoarea finantarii cumulate la data intocmirii raportului:
, din care:
-contributie proprie a beneficiarului;
-sume reprezentand finantare nerambursabila de la bugetul local al comunei General
Berthelot, in baza contractului de finantare nr
, din data de
;

Nr.
crt.

Categoria
bugetara

Prevederi conform bugetului
anexa la contract

Executie

Total
bu get

Total
executie
Con

Contrib

utie
finantat
or
1.
2.
3.

Contribu
tie
propne
beneficia
r

tributie

Alte surse
(donatii,
sponsoriza
ri, etc)

finantat
or

Contribu
tie
propne
beneficia
r

Alte
surse
(donatii
,sponso

rizari,
etc)

Inchirieri
Transport
Consumabi

15

le

4.
5.
6.

~-----

Echipamen
te
Servicii

7.

Resurse
umane
Tiparituri

8.

Publicitate

9.

Alte
costuri

10.

Total
%

r-----~

100

2.Se anexeaza in copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitante fiscale,
extrase de cont,ordine, dispozitii de plata, bilete CFR si autocar, etc.
3 .Situatie
, centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli ( dupa modelul prezentat mai jos ):
Unitatea
Suma totala Contributie
Nr.
Categoria
Nr. ~i data
Contributie
document
crt.
cheltuielii
emitenta
finantator
aplicant

Total (lei):

Presedintele Organizasiei/institutiei
(numele, prenumele ~i sernnatura)

Coordonatorul programului/proiectului
(numele,prenumele si semnatura)

Responsabilul financiar al organizatiei/institutiei
(numele, prenumele si semnatura)

Data
Stampila
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