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Rezultatele procesului de evaluare a propunerilor de programe depuse în baza 

Programului de finanțare a programelor sportive, așa cum sunt prevăzute în 
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, pentru anul 2021 

Sesiunea I 
 

 Conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 125/2021, a fost 
constituita Comisia de evaluare și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru programele 
sportive finanțate din fonduri publice, depuse în baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 89/2021. 
 Potrivit art. 11 alin. (1) din Regulament, depunerea dosarelor de finanțare pentru 
programul sportiv se va face dupa  aprobarea bugetului anual. Pentru anul 2021, termenul limita 
de depunere a dosarelor este data de 15 iunie 2021, in aceasta perioada fiind depuse un numar 
de 6 cereri de finantare pentru programe sportive.  

În urma finalizarii procesului de evaluare a propunerilor de programe depuse în baza 
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, pentru anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 89/2021: 

 
- un numar de 2 programe sportive supuse analizei nu au fost considerate eligibile 
 

- Asociatia Fotbal Club 1919 Dacia Unirea Braila - “Dacia Unirea - Drumul spre performanta 
in fotbalul brailean” - cerere de finantare inregistrata cu nr. 11718/14.06.2021 
- proiect eligibil, cu un punctaj final de 82,86 puncte și cu suma aprobată spre finanțare din 
bugetul Consiliului Judetean Brăila in valoare de 597.156,50 lei 
 
- Asociatia Club Sportiv Cuza Pirates Braila – “Educatie si sanatate prin baschet” - cerere de 
finantare inregistrata cu nr. 11553/11.06.2021 
- proiect eligibil, cu un punctaj final de 58,57 puncte și cu suma aprobată spre finanțare din 
bugetul Consiliului Judetean Brăila in valoare de 234.144,46 lei 
 
- Club Sportiv Viitorul Ianca – “Fotbal, prezent si viitor – Faza a II-a” – cerere de finantare 
inregistrata cu nr. 11826/15.06.2021 
- proiect eligibil, cu un punctaj final de 57,71 puncte și cu suma aprobată spre finanțare din 
bugetul Consiliului Judetean Brăila in valoare de 258.340,20 lei 



 

 

 
- Asociatia Club Sportiv Sport Plus Braila – “Renasterea voleiului brailean de performanta” – 
cerere de finantare inregistrata cu nr. 11710/14.06.2021 
- proiect eligibil, cu un punctaj final de 51,14 puncte și cu suma aprobată spre finanțare din 
bugetul Consiliului Judetean Brăila in valoare de 167.539,13 lei 
 
 Prin Hotararea nr. 55/12.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si 
cheltuieli, a fost alocata suma de 1.500.000 lei pentru finantarea programelor sportive, suma 
alocata pentru cele 4 programe portive eligibile fiind de 1.257.180,29 lei. 
 Conform art. 11 alin. (2), suma ramasa nealocata in valoare de 242.819,71 lei va fi folosita 
pentru organizarea celei de-a doua sesiuni pentru finantarea programelor sportive, termenul 
limita de depunere fiind data de 23 iulie 2021.      

Încheierea și derularea contractului de finanțare nerambursabilă se vor face în 
conformitate cu prevederile art. 25 „Încheierea contractului de finanțare“, respectiv cu prevederile 
art. 26, 27 și 28 „Procedura privind derularea contractului de finanțare“. Îndeplinirea şi finalizarea 
contractului de finanţare nerambursabilă se va face conform art. 31, 32 și 33 “Procedura de 
raportare” din  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, pentru anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 
89/2021. 

Conform art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 89/2021, “Prevederile 
Regulamentului prevazut la art. 1 își produc efecte juridice pentru programele sportive care 
nu au restricții de desfășurare potrivit legii și deciziilor Federațiilor sportive de profil, după 
caz și în concordanță cu regulile de siguranță sanitară deplină instituite”. 

 
           
 

 


