
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ / 2017 

pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 

programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

 întrunit în şedinţa sa _________din data de ___________ 2017,  

 analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru 

aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 

sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare; 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;  

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 631/19.06.2017 prind aprobarea modelului cadru al contractului de 

activitate sportivă (ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii şi 

justiţiei sociale); 

- fiind îndeplinite prevederile art. 7 și urm. din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, 

în baza art. 91 alin. (5), lit. „a”, pct. 6 şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 

programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna și Direcţia Economică. 

  

Sfântu Gheorghe, la __________________.  

      TAMÁS Sándor 

    Preşedinte 

   Contrasemnează: 

   VARGA Zoltán 

  Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

-1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, 

 -2 ex. la Compartimentul administraţie publică și editarea monitorului oficial al 

județului; 

 -1 ex. la Direcţia economică. 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. 9958/29.09.2017 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de 

finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și 

sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Sportul de performanță constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă 

pe plan naţional, îndeplinind o importantă funcţie reprezentativă pentru România în 

competiţiile sportive oficiale cu caracter internaţional. 

Prin sportul de performanță se urmăreşte valorificarea aptitudinilor individului 

într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea 

rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei. 

Sportivii de performanță sunt persoanele care practică sistematic şi organizat 

sportul şi participă în competiţii cu scopul de a obţine victoria asupra partenerului, 

pentru autodepăşire sau record. 

Având în vedere prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot 

aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive desfășurate de 

cluburile sportive de drept public sau privat, de federațiile sportive, de inspectoratele 

școlare județene, de direcțiile județene pentru sport și tineret. 

 Prin lege se mai arată că autoritățile administrației publice locale deliberative 

stabilesc prin hotărâre condițiile, criteriile și procedura, precum și cuantumul pe fiecare 

categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive. 

 Potrivit art. 3 din Legea nr. 69/2000 mai sus arătată ”Autorităţile administraţiei 

publice, ... au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure 

condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile 

locale.” 

 Totodată, aceeași lege, la alin. (2) al art. 12 arată că ”... autorităţile administraţiei 

publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanță, acordarea 

sprijinului ştiinţific şi medical necesar, precum şi pentru încadrarea lor în sistemul de educaţie 

şi deplină integrare socială şi profesională.” 

 Pentru a putea satisface cerințele legii, a fost elaborat un proiect de regulament 

privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza 



prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, prin care propunem procedura care trebuie urmată pentru 

alocarea unor sume pentru structurile sportive, în condițiile legii, în vederea organizării 

și/sau participării la competiții și evenimente sportive de performanță, de anvergură, cu 

caracter regional, național, euroregional şi internaţional, și care prezintă importanță 

pentru județul Covasna, conform calendarului federațiilor sportive de specialitate. 

Prin acest regulament propunem ca alocarea sumelor să se facă cu respectarea 

principiilor de liberă concurență, eficacitatea utilizării fondurilor publice, transparență,  

cofinanțarea, excluderea cumulului și neretroactivitatea. 

Deoarece proiectul de regulament are caracter normativ și este de interes general 

propunem ca înainte de supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre să se 

realizeze procedura de transparență decizională în regim de urgență pentru că prin 

acest regulament se creează condițiile necesare demarării anului competițional 2017 – 

2018, ceea ce nu suportă amânare.  

 

Având în vedere cele de mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

Președinte, 

 

TAMÁS Sándor 

 

 

 
 

 


