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                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR.290      

                                   din 18 noiembrie 2020 
 
 
privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 116/2020 privind 

aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 
programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000, cu modificarile și completările ulterioare, pentru anul 2020 

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 18 noiembrie 2020; 
Avand in vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

Rapoartele Directiei Administratie Publica, Contencios si Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara; 

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

Avand in vedere: 
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 116/2020 privind aprobarea Regulamentului privind 

condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii 
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificarile și completările ulterioare, pentru anul 2020; 

- adresa nr. 543/10.11.2020 a Asociației Club Sportiv Dacia Unirea Braila înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 22655/10.11.2020; 

 - adresa nr. 340/09.11.2020 a Asociației Club Sportiv Cuza Pirates Brăila înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 22499/09.11.2020; 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G.R. nr. 884/2001 privind pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul nr. 631/19.06.2017 prind aprobarea modelului cadru al contractului de activitate 

sportiva (ordin comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului muncii si justitiei sociale); 
- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanţarea 

din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive. 
- Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 si 3, 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 și ale art. 173 alin. 
5 lit. „f” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019; 

In temeiul art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
Romaniei nr. 57/2019, privind Codul Administrativ 

 
 
 



 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.I Anexa Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 116/2020 privind aprobarea 
Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a programelor sportive, în baza 
prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru anul 2020, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza: 

1. Alineatul (6) al art. 11 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins: 
“Activitatile desfasurate in cadrul programelor sportive ce vor fi depuse spre finantare, se vor 

desfasura pana la data de 20 decembrie a anului in curs”. 
2. Articolul 33 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins: 
“Pentru justificarea cheltuielilor efectuate se vor prezenta pana la data de 21 decembrie a 

anului financiar, documente justificative avand datele de emitere in concordanta cu perioada 
desfasurarii acțiunilor.” 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 116/2020 rămân 
neschimbate. 

Art.III Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Directia Administratie Publica, Contencios. 

Art.IV  Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
      
              Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de  voturi. 

 
 
       
       PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                     DUMITREL PRICEPUTU      

 
 

 


