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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 2020 Sesiunea III
Conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 172/13.07.2020
modificata prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 202/04.08.2020 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. 116/2020 si modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila
nr. 197/2020 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 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.
Potrivit art.11 alin. (2^1) din Regulamentul modificat “In situatia in care nu se atribuie
toata suma alocata in buget cu destinatia finantarii programelor sportive, pentru suma
ramasa, autoritatea finantatoare organizeaza o a treia sesiune”.
In acest context, a fost organizata a-III-a sesiune de depunere a dosarelor de finanțare
pentru programele sportive, termenul pentru depunere a dosarelor fiind 4 septembrie, conform
art. 11 alin. (2^1), iar “activitatile desfasurate in cadrul programelor sportive ce vor fi depuse
spre finantare se vor desfasura pana la data de 15 decembrie a anului in curs”, conform
prevederilor art. 11 alin. (6) din acelasi regulament.
Concluziile privind evaluarea programelor sportive depuse in cadrul celei de a-III-a sesiuni
sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

Denumire solicitant

Denumire program

Eligibiltate

Punctaj

1.

Asociatia Club Sportiv
Hobby Auto Sport
Braila

„Dezvoltarea miscarii
motorsportului brailean prin
organizari de evenimente cu
participarea pilotilor licentiati locali
in campionatele nationale ale
FRAS pe 2020”

DA

64,33

Suma
aprobata
pentru
finantare
14.589

Obs.

2.

Club Sportiv Faurei

“Promovarea traditiei si a
modernismului in fotbalul din orasul
Faurei”

NU

-

-

Încheierea și derularea contractului de finanțare nerambursabilă pentru programul
sportiv declarat eligibil se vor face în conformitate cu prevederile art. 26 „Încheierea contractului
de finanțare“, respectiv cu prevederile art. 27, 28 și 29 „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 2020, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 116/2020, modificata si completarea prin Hotararea
nr.197/24.08.2020.
Conform art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.116/2020, modificata prin
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.197/2020 ,,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”.

