Înscrieţi cu stil font Bold (ÎNGROŞAT) cifrele reprezentând contribuţia proprie (de
minim 10%).
NOTĂ:
Anexa 4
MODEL

RAPORTĂRI INTERMEDIARE ŞI FINALE
Contract nr. ........ din .......……......
Structura
sportivă…………................………..………………………………...........................
adresa ..................................................... telefon/fax .......................
email……..…………….
Denumirea programului sportiv
…………………………………………………….........
Data înaintării raportului ................................................
I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activităţilor sportive desfăşurate până la data întocmirii
raportului
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de
ansamblu a derulării programului/proiectului sportiv şi verificării realităţii prestaţiilor:
beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.)
2. Realizarea activităţilor propuse
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU Dacă NU,
propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor
activităţilor prevăzute în contract)
3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare
activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente
relevante, după caz.)
4. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului sportiv
(Explicaţi de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea
programului/proiectului cultural.)
5. Alte comentarii (după caz )
II. Raport financiar
1. Date despre structura sportivă sprijinită financiar: cont bancar nr.
...…………..........., deschis la Banca ………………… persoana cu drept de semnătură
........................………….
(denumirea şi sediul)
(numele şi
prenumele)
2. Date despre sprijinul financiar:
- valoarea sprijinului financiar de la bugetul local Valea Lunga, în conformitate cu
contractul încheiat: ...............

- valoarea sprijinului financiar cumulate la data întocmirii raportului
..................................................……….
- dobânzile bancare (cumulate pentru perioada respectivă)
............................................................………..
- soldul în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont
.......................……………......
- soldul în casă la începutul perioadei raportate
............................................................…………….............
- soldul în lei la sfârşitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont
.........................………….…....
3. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi,
chitanţe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.
4. Se anexează în copie balanţa şi bilanţul contabil.
5. Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat
mai jos)

Categoria de
cheltuieli

Numărul
documentului
justificativ

Unitatea care a
emis documentul

Data

Suma

Ce reprezintă

Total (lei):
6. Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului sportiv (program şi
realizări în conformitate cu structura prezentată în formularul Anexa B)
Preşedintele structurii sportive
................................................…………………………….
(numele, prenumele şi semnătura)
Coordonatorul programului/proiectului sportiv
................................................………………………………
(numele, prenumele şi semnătura)
Responsabilul financiar al structurii sportive
................................................…………………………………
(numele, prenumele şi semnătura)
Data ........................
Ştampila

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive
pe anul 2015 şi a criteriilor de participare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul,
art. 15 din legea nr. 350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general si ordonanta de urgenta nr.
84/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de
interes general pe de o parte si legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu
modificările şi completările ulterioare, prin care legiuitorul poate sa dispuna cf. art. 67
alin. 3 lit. C de alocaţii de la bugetele locale numai structurilor sportive de drept public
ale organelor administraţiei publice locale s-a aprobat prin bugetul de venituri si
cheltuieli pentru anul 2015 suma de 10.000,00 lei pentru sustinerea activitatilor sportive
de pe raza comunei motiv pentru care vom proceda la demararea procedurilor de atribuire
a fondurilor aprobate.
Avand in vedere cele expuse mai sus, initiez proiectul de hotarare privind
aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive pe anul 2015 şi a criteriilor de
participare.

PRIMAR
PUŞCĂ VASILE

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA VALEA LUNGĂ
COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE
NR. 746 /23.03.2015

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive
pe anul 2015 şi a criteriilor de participare.
În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul,
art. 15 din legea nr. 350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general si ordonanta de urgenta nr.
84/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de
interes general pe de o parte si legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu
modificările şi completările ulterioare, prin care legiuitorul poate sa dispuna cf. art. 67
alin. 3 lit. C de alocaţii de la bugetele locale numai structurilor sportive de drept public
ale organelor administraţiei publice locale s-a aprobat prin bugetul de venituri si
cheltuieli pentru anul 2015 suma de 10.000,00 lei pentru sustinerea activitatilor sportive
de pe raza comunei motiv pentru care vom proceda la demararea procedurilor de atribuire
a fondurilor aprobate.
Avand in vedere toate considerentele mai sus expuse, propunem initierea
proiectului de hotarare privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive
pe anul 2015 şi a criteriilor de participare

Întocmit,
Oltean Maria

