
 

 
 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 24.04.2018, la şedinţa de îndată  a  C.L. Lieşti 

 

Prezenți: 14 consilieri. Absenți:  d-nii  Constantin Valentin, Milașcu Daniel, Ștefan Gheorghe. 

Procesul verbal din ședința anterioară se va supune aprobării în ședința ordinară. 

Președinte de ședință  dă citire la  ordinea de zi propuse: 

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND:  aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești pentru proiecte de activitate sportivă  
Ordinea de zi se spune la vot și se aprobă unanim. 

La ședință participă ca invitat și dl. M. Scarlat, președintele C.S. SPORTING LIESTI. 

Dl.  primar arată că a fost necesară convocarea de îndată a ședinței, întrucât trebuie rezolvată 

urgent problema finanțării clubului de fotbal. S-au aprobat banii prin buget, s-au urmat parte din 

proceduri și mai sunt de urmat câțiva pași impuși de legislație. 

Se trece la dezbateri pe ordinea de zi. 

 

 Aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de 

la bugetul local al comunei Liești pentru proiecte de activitate sportivă 

 Președintele de ședință acordă cuvântul d-lui primar, pentru a susține proiectul de hotărâre. 

Dl.  primar: Prin proiectul de hotărâre, se propune aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Liești pentru proiecte de activitate 

sportivă. 

In anul 2017, prin HCL nr. 40, s-a aprobat un regulament  în acest sens. Nu s-a uzat însă de  

prevederile art. 67
1
,din Legea sportului nr. 69/2000, astfel cum a fost aprobat prin Ordonanța de  urgenta 

nr.  38/2017  și Legea nr. 58/2017.  Astfel,  cheltuielile eligibile sunt identificate ca fiind: 

a)transport, cazare, masă; 

b)alimentaţie de efort; 

c)indemnizaţii sportive, premii, prime, burse; 

d)asigurarea de accidente; 

e)asigurarea şi achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv, cheltuieli medicale şi pentru 

controlul doping; 

f)plata participanţilor la activitatea sportivă, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli necesare 

desfăşurării activităţii sportive. 

Până la modificarea legii 69/2000,plata anumitor categorii de cheltuieli, ca de exemplu plata 

observatorilor federației și a altor categorii de participanți la activitatea sportivă nu putea fi decontată. 

Primele de joc și salariile jucătorilor /antrenorilor ( după caz), nu puteau fi finanțate. Se acordau doar 

indemnizații și prime/premii pentru ocupanții locurilor I-III. . Pentru  exemplificare, arătăm că  normele 

limitează suma pentru arbitrul principal  la 210 lei/meci, în timp ce costul real este de 764 lei. In cazul 

arbitrului secundar, limita e de 157,5 lei, față de 601 lei. Plata observatorului nu putea fi decontată , costul 

fiind de 500 lei/meci. 

Normele  financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea nr. 1447/2007, actualizate 

în 2016, limitează semnificativ posibilitățile de finanțare a activității sportive și nu au fost abrogate, fiind 

aplicabile autorităţilor şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv instituţiile din subordinea 

acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, până la apariția unei noi hotărâri de 

guvern. 

 De importanță deosebită este conținutul alin.(3) al art. 67
1
: 



 

“3)Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, 

respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive, se stabilesc, după caz, prin hotărâre a 

Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale”. 

Atribuirea de competențe consiliului local în această materie dă posibilitatea de a finanța 

categoriile de cheltuieli mai sus arătate fără a plafona nejustificat cuantumul cheltuielilor. Încadrarea  în 

suma  totală alocată a tuturor cheltuielilor eligibile este singura restricție majoră impusă de lege. 

Noul regulament a fost restrâns la un număr de 26 articole față de 52, in versiunea anterioară. 

Procedura de depunere a documentelor pentru finanțare , precum și cea de decontare , nu au suferit 

modificări majore față de hotărârea anterioară, astfel că  ceea ce s-a făcut sub reglementarea 

regulamentului vechi se continuă cu finalizarea procedurii de atribuire prin noul regulament, care 

prevede în mod expres la art. 24, alin (2) că “Procedurile derulate pentru anul 2018 în temeiul HCL 

nr. 40/2017 rămân valabile și se continuă în măsura în care sunt compatibile, potrivit prezentului 

Regulament”. 

Se dă cuvântul dlui secretar , care prezintă detalii ale regulamentului. Arată între altele că 

prevalarea de prevederile HG nr. 1447/2007 în vechiul regulament, aprobat după apariția modificărilor 

la legea nr. 69/2000 a dus la situațiile  descrise de dl. primar.  Opțiunea pentru limitele HG 1447 nu e 

ilegală, aceasta nefiind abrogată, dar generează probleme în activitatea clubului. In calitate de asociat, 

consiliul local înțelege foarte bine aceste probleme, și e normal să se uzeze de mijloacele legale . 

Lărgirea paletei de cheltuieli eligibile  determinată de modificarea Legii sportului, precum și 

posibilitatea autorității locale de a stabili condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe 

fiecare categorie de cheltuieli, permite depășirea problemelor semnalate. 

Dl. C. Dibu întreabă dacă suma de 300.000 alocată în buget pentru sprijinirea sportului suportă 

modificări. 

Dl.  primar răspunde că rămâne aceeași sumă. E un singur competitor și dacă acesta depune 

toate documentele solicitate la comisie de evaluare , aceasta va putea decide în consecință. Mai arată că 

prin hotărâre  se păstrează competența comisie de specialitate de resort (cultură,sport s.a.).   

Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat în unanimitate. 

Dl. M. Scarlat, președintele C.S. SPORTING LIESTI mulțumește consiliului pentru sprijinul 

acordat în anul 2018 , îl asigură că sumele alocate au fost utilizate corect și invită pe oricare dintre 

consilierii locali care au nelămuriri, să se convingă de acest lucru. 

Dl.  primar consultă consiliul cu privire la următoarea ședință convocată. Pentru că ziua de 

vineri vine înaintea unui week-end prelungit determinat de ziua de 1 mai , unii consilieri vor dori să 

plece din localitate. Pentru a se asigura cvorumul, propune ca ședința să se țină joi, 26.04.2018, tot la 

ora 18 și in aceiași locație.  

Se consultă cu dl.  secretar care confirmă că procedura de publicitate a ședinței s-a făcut 

vinerea trecută, astfel că ședința poate fi reprogramată. 

Consiliul este de acord cu propunerea. 

     Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

 

 Se declară şedinţa închisă. 

 

 

 Președinte de ședință     Secretar, 

 

 Pavelina GHEONEA  Vasile AVADANEI 

 


