ROMÂNIA

COMUNA TRAIAN
PRIMAR
Primaria Comu
Tel/Fax: 0239/613239 e-mail: primaritraianbr@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE

Privind : aprobarea Regulamentu
fonduri publice, în perioada 2022-2025.
Abaseaca Nicusor, primar al comunei Traian, judetul Braila;
Având în vedere:
O.U.G.nr.38/2017 pentru

locale pot aloca la rândul lor sume din buge

le

local;

-

PROPUN :
Art.1.-(1)
fonduri publice, în perioada 2022(2)
2022-2025, se va asigura în limita sum
anuale ale comunei Traian .

melor sportive din

Art.2.-(1)

(2) Consilierii locali Creanga Neculai, Tudose Aurelian si Tanase Sorinel se
proiectelor
sportive, primii doi ca membri titulari, iar al treilea ca membru supleant.
Art.3.- Prezentul proiect de hotarare va fi discutat si analizat in sedinta consiliului local
Traian.
Initiator proiect,
Primar,
Nicusor ABASEACA

Avizat ,
Secretar general comuna,
Daniela-Nicoletta GIUGIUC

REGULAMENT
perioada
2022 2025
CAP. I. - DISPOZITII GENERALE
Art.1. i
comunei Traian, pentru:
a) activitatea pe raza administrativb) activitatea pe raza administrativ c) - programele sportive organizate în raza administrativd) -

omunei Traian

-

e) f) - premie
-

comunei

Traian;
g) administrativuniversitare;
h) - programele sportive derulate de Fed
Universitar pe raza administrativi) (2)
ulterioare;
ulterioare;
-

2019 privind Codul administrativ, cu

rârea Guvernului României nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de

fonduri publice
ulterioare;

1

-

nciare pentru activitatea

Art.2. -

fondurile publice ale comunei Traian.
Art.3. -

e mai jos au

a) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o
comun înd
sportive;
rtive , întâlniri de

e) autorit
f) beneficiar -

-

g) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot f
h) colective tehnice -

obiectiv stabilit prin
zo
-

-

prom
-

municipal;

2

k)

-

l)
-un program sportiv;
m)
vigoare;
n

-

i, între U.A.T. comuna

- alocare financi

proiect

o) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al comunei Traian ;
p
-a fost
q)

sportive -a fost atribuit

educ

r)

-

s)

-

,

;
t) proiect sportiv
-

inclus in calendarul al unei structuri sportive;

specifice;
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u) solicitant proiect/program sportiv;
v
w

- sportiv autorizat
are, la propunerea

de înregistrare în Registrul Sportiv;
Art.4. - Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de
le
sportiv, sau alte entitati stabilite prin legislatia în vigoare enumerate la art.1 alin.(1) din
prezentul regulament.
Art.5. va utiliza numai pentru programele sportive de
(
(P3).
- P1, re

-un regulament,

de

;
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într2. Obiective:
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- P2

printr-

portul pentru
.

den
;
1. Scop
prin crearea un
2. Obiective:

sale de practicare, c
individului;
-P3,
sporti
la baza

1. Scop
bazele sportive aflate în domeniul public al comunei .
2. Obiective:

în lume;
Art.6. din fonduri publice au drept scop:

5

a) - valorificarea aptitudinilor individuale într-un si
b) -

nilor prin

c) - dezvoltarea infrastructurii sportive prin construirea de noi baze sportive,
conformitate cu leg
d) Art.7. a) b) -

l de

c) ;
d) e) f) g) -

discriminare, în

h) baze sportive moderne, posibilitate
Domeniu de aplicare
Art.8. - (1)
sportive
competitional sau a mai multor sezoane.

venituri mai mari de 20% din bugetul total necesar pentru un program sportiv, din vanzarea de
Art.9. -

nt:

deveni beneficiari;

6

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de

d realizarea unui
interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de

continuarea programului sportiv aflat în derulare;
calendaristic în care s-

sportive, în care sArt.10. - (1)
este:
a) -

ctivitatea în comuna Traian cu
din bugetul necesar proiectului;

b) proiectului;
Art.11. - (1)
(2) În cazul depu
Prevederi bugetare
Art.12. bugetul local pentru programele sportive, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la

Art.13. Legii nr.544/2001
ulterioare.

Art.14. - (1
a)
itatea pe raza
U.A.T.comuna Traian ;
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i

stat;
subordonate;
p
în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
ermenul stabilit de autoritatea
Art.15. -a îndepl

-

dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Art.16. documente suplimentare caredovedesc eligibilitatea.
Cap. III. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

DE

Art.17. - (1)
stabilesc programele/proiectel
(2)
de prezentul regulament.
Art.18.Art.19. - (1)
a) publicarea pe pagina proprie de
ndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea

(2)
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Art.20. - (1)
de proiecte în cazul î
(2) În cazul în care numai un participant a depus propunere de proiect,
te de prezentul regulament.
Art.21. - (1)

Art.22. - (1) Orice solicitant are dreptul de a-

-

Art.23. - (1)
prie de internet.
(2)
Art.24. - (1) Pr
proiectelor/programelor sportive.
(2) Publicarea pe pagina proprie de internet a programului anual pentru acordarea de

Art.25. - (1)
(2)
sportive.
(3)

Art.26. - (1)
(2)
sta are dreptul de a accelera
participare motivele reducerii termenului.
(3)

Art.27. - (1)
documente:
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regulament;
d) formular
nr. 5 la regulament;
g) declar
regulament
h) curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport, anexa nr.8 la regulament

m) copi

-au

p) copie de pe dovada sediului;
(2)

Art.29. - (1)
solicitantului.
(2)

proiecte
Art.30. - (1)
(2)

Art.31. - (1)
prin vot deschis.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art.32. -

10

-

curilor

sportive locale;
comunei Traian;
- promovarea valorilor sportive locale în c
domeniul act
nivelul Comunei Traian ;
Art.33. - P1:
a. - la jocurile sportive pe echipe
-

ilor sportive de seniori, cu echipe participante
-

sport;
- echipele din centrele de copii organizate în cadrul structurilor sportive, participante
-

e de seniori, tineret, juniori, care

oficiale.
b. - la disciplinele individuale
ale structurilor sportive, la categoria seniori, cu sportivi

-

oficiale;

11

-

ori, care

-

- P2

Sportul pentru
strainatate;
-

creditelor bugetare alocate cu a

0% din
0%

din
documente justificative
Art.34. -

p
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Criteriul de evaluare
Existenta cadrelor tehnice specializate in cadrul clubului sportiv
Natura ramurei sportive reprezentate ( olimpica / neolimpica)*
Structura in care functioneaza clubul sportiv: monosportiva, polisportiva ( mai
multe sectii sportive ) ; numarul total de sportivi legitimati / sectie; numarul de
sportivi ( incluziv stafful tehnic ) participantii la o actiune / competitie sportiva
Valoarea si complexitatea calendarului sportiv anual; nivelul competitional la
care activeaza sectia / structura; nivelul si numarul actiunilor sportive /
competitilor oficiale interne sau internationale la care participa sectia / structura
intr-un an competitional
Participare in editia competitionala in : Esalonul (Liga) I 6 puncte; Esalonul II
5 puncte; Esalonul III 4 puncte; Esalonul IV 2 puncte; Cupa Romaniei cate 1 punct la fiecare faza a competitiei;
Participare in competitiile internationale oficiale, cupe europene;
Sportivi selectionati in loturile nationale si olimpice, pentru participarea la
Jocurile Olimpice, Europene, alte competitii majore;
Sportivi din cluburile de juniori promovati catre echipele / sectiile deseniori
Nota : puncteza doar pentru structuri de juniori
Parteneriate incheiate ( locale, judetene, nationale, internationale), pentru
colaborari privind schimbul de informatii, asocieri conform legislatiei in
vigoare si s regulamentelor sportive pe ramura de sport;

Punctaj
maxim
( puncte )
10
5
5
5
De la 2 la
6+1
6
6
7
5
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10.
11.

Gradul de atragere a spectatorilor la actiunile sportive
termen mediu, lung ( 3

10
10

4 ani )

12.

itole de cheltuieli, în

8

13.

Participarea autoritatii finanatatoare în calitate de membru al clubului sportiv

2

14.

Capacitatea de

10

Punctajul acordat pentru proiecte din categoria Sport pentru toti ( P 2 )
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Punctaj
maxim
( puncte )
a unor 10
contracte/parteneriate cu structuri sportive care pun la dispozitie astfel de
specialisti
Natura activitatii sportive si impactul la nivel national (cros, marathon, triatlon, 8
actiune din zona fitness si/sau alte ramuri sportive cu popularitate in randul
practicantilor, etc.)
Impactul la nivel local, national, international ca parte integranta a unui concept 7
prin care activitatea este recunoscuta si practicata in mai multe tari
Numarul de participanti
10
Eveniment cu participare nationala sau internationala
10
10
Criteriul de evaluare

Gradul de atragere a spectatorilor la actiunile sportive

7.
8.

termen mediu, lung ( 3

10
10

4 ani )
5

9.
rapor

10

10.
Art.35. - (1)

brii comisiei care au participat la evaluare. Punctajul
fiecare program sportiv.
(2)
proprie de internet.
(3) În termen de 5 zile de la
Art.36. - (1)
(2)
primarului, cu respectarea structurii comisiei de evaluare.
(3)
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Art.37. - (1)
interva
respectiv data de încheiere a sezonului competitional.
(2)
a doi ani calendar

Art.38. -

Cap.V. PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI
Art.39. - (1
(2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în anexa nr. 9 la prezentul
regulament.
(3) Cheltuielile eligibile vor fi efectuate cu respectarea prevederilor H.G.nr.1447/2007

(4) Beneficiarii pot aloca fondu

(5)
programului sportiv pentru care stinuarea programului sportiv aflat în
(6) Rectificarea fondurilor financiare alocate unor capitole de cheltuieli stabilite prin
prin alocare la alte capitole de

Art.40. - (1)
onare ale beneficiarului.
(2)
(3)
un moment
.
Cap. VI. PROCEDURA DE RAPORTARE SI CONTROL
Art.41. a)
b)
semestriale/anuale/s
întregului proiect.
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Art.42. - (1)
i depuse la sediul
(2) Proiectele sportive pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit
ce. La
cheltuielile efectuate.
Art.43. - (1)
(2)
decembrie, doc
Art.44. al.
Art.45. -

Art.46. - (1)
-

-a îndeplinit

(2)
Art.47. fost deja utilizate

Art.48. - (1

(2)
Art.49. vigoare.
Art.50. - (1)

le în
-2025.

(2)

Art.51. - Anexele nr.1P R I M A R,
Nicusor ABASEACA

COMPARTIMENT CONTABILITATE
Insp. Florentina CHELU
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