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COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.120 
                                         din 22 iulie 2021 

 
privind: aprobarea finantarii programului sportiv “Renasterea voleiului brăilean de 

performanţă” al  Clubului Sportiv Sport Plus Brăila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 22 iulie 2021; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare a presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei administratie publica contencios, inregistrat cu nr.13831/14.07.2021 si 
raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu nr. 
13835/14.07.2021; 

Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii 
internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului 
si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive; 

Tinand cont de adresa Asociaţiei Club Sportiv Sport Plus Brăila, inregistrata la Consiliul 

Judetean Braila cu nr. 11710/14.06.2021; 

 Pe baza Procesului-verbal/Raportului evaluarii nr. 12272/05.07.2021 al Comisiei de 

evaluare pentru programele sportive finantate din fonduri publice; 

Potrivit prevederilor Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare 

a programelor sportive aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 89/2021; 

Avand in vedere: 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice 
a proiectelor si programelor sportive. 

Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 lit. “b”, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din 
Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art. 173 alin. 5 lit. „f” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei 
nr. 57/2019; 
 In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului Romaniei nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
     H O T A R A S T E: 
 
 Art.1 - Se aproba finantarea programului sportiv “Renasterea voleiului brăilean de 
performanţă” al  Asociaţiei Club Sportiv Sport Plus Brăila, cu suma de 167.539,13 lei, conform 
anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2 – Finantarea programului sportiv mentionat la art. 1 isi va produce efectele juridice 
prin intermediul contractului de finantare, anexa nr. 4 la Regulamentul privind conditiile, 
criteriile si procedura de finantare a programelor sportive, aprobat prin Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr. 89/2021. 



 Art.3 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk 
Iulian Chiriac in vederea semnarii contractului de finantare mentionat la art. 2. 
 Art.4 - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara, Compartimentului Audit Intern si Asociaţiei Club Sportiv Sport Plus Brăila, 
in vederea ducerii la indeplinire. 
 
 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 

 
 
      PRESEDINTE,                                                                  CONTRASEMNEAZA 

                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                               DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

 


