ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com
PROIECT

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive
pe anul 2017 şi a criteriilor de participare
Consiliul Local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2017,
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.910/17.03.2017 al Compartimentului Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei Valea Lungă ;.
-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local Valea
Lungă ;
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
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 6 din Legea nr.215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Programele de finanţare a acţiunilor sportive pe anul 2017 şi a criteriilor de
participare prevăzute în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă Ghidul Solicitantului, prevăzut în anexa 2, parte integrată din prezenta hotărâre.
Art.3: Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Valea Lungă, prin
Compartimentul de Achizitii Publice.
Art.4: Prezenta hotărâre se transmite:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Compartimentului Contabilitate, Achiziţii Publice
- Celor interesaţi

VALEA LUNGĂ, 17.03.2017
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A NR. 21
Privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive
pe anul 2017 şi a criteriilor de participare
Consiliul Local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinara din data de 27.03.2017,
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Valea Lungă
- proiectul de hotărâre privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive pe anul
2017 şi a criteriilor de participare
- raportul de specialitate nr.910/17.03.2017 al Compartimentului Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei Valea Lungă ;.
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local Valea
Lungă ;
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
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 6 din Legea nr.215/2001, republicată;
În temeiul art. 45, alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Programele de finanţare a acţiunilor sportive pe anul 2017 şi a criteriilor de
participare prevăzute în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă Ghidul Solicitantului, prevăzut în anexa 2, parte integrată din prezenta hotărâre.
Art.3: Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Valea Lungă, prin
Compartimentul de Achizitii Publice.
Art.4: Prezenta hotărâre se transmite:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Compartimentului Contabilitate, Achiziţii Publice
- Celor interesaţi
VALEA LUNGĂ, 27.03.2017
Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

COMUNA VALEA LUNGĂ

Anexa nr.1 la
Hotărârea Consiliului Local nr.21/27.03.2017

AUTORITATE FINANTATOARE - COMUNA VALEA LUNGĂ
PROGRAME DE FINANŢARE A ACŢIUNILOR SPORTIVE
PE ANUL 2017 ŞI CRITERIILE DE PARTICIPARE
1. Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Valea Lungă este autoritate a administraţiei
publice locale, înfiinţată şi organizată în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu Legea nr. 350/2005 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 ,Unitatea
Administrativ Teritorială – Comuna Valea Lungă denumita AUTORITATE FINANTATOARE , poate
finanţa structurile sportive locale / ONG-uri cu activitate în domeniu, prin procedura selecţiei de
proiecte, în limita fondurilor alocate de la bugetul Comunei Valea Lungă.
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara
activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care
sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea
contractului de finantare nerambursabila;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor
pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce
desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional
sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la aceeasi
autoritate finantatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati
a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare;
g) cofinantarea, in sensul ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o contributie din partea
beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finantarii; pentru fondurile alocate Romaniei prin
Programul general «Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii» pentru perioada 2007-2013,
contributia din partea beneficiarului trebuie sa fie de minimum 5% din valoarea totala a finantarii.
2. În conformitate cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Unităţii Administrativ Teritoriale –
Comuna Valea Lungă pe anul în curs privind dezvoltarea activităţii sportive, s-au iniţiat două programe
pentru acest domeniu:
I. Programul „Promovarea sportului de performanţă” - Suma alocată: 0,00 lei.
Scop: sprijinirea activităţii sportive din Comuna Valea Lungă, organizarea sistemului de
selecţie, pregătire şi competiţie în vederea realizării de recorduri naţionale şi internaţionale,
precum şi obţinerii de victorii.
Obiective:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la
reprezentarea şi sporirea prestigiului comunei Valea Lungă pe plan naţional şi internaţional;

