
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT 
PRIVAT CORNU în anul 2017 

 
       În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   având în vedere prevederile: 

a) art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) art.3 alin.(1), art.12, art.67 alin.(2) litera “b” şi art.69 din Legea nr.69/2000, legea educaţiei 
fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern 
nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; 
c) art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

       luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.2214/23.02.2017; 
b)raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 
2214/23.02.2017; 
c)raportul Comisiilor de specialitate nr.1 şi 2 ale Consiliului Local; 

 
CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. – Se aprobă susţinerea financiară a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT 

PRIVAT CORNU, pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul 
competiţional 2017, conform contractului prevăzut în ANEXA la prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) - Asociaţia CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU va asigura 
dezvoltarea mişcării sportive de performanţă pe raza comunei Cornu, respectând angajamentele 
asumate în contractul de susţinere financiară. 
                       (2) - Consiliul local al comunei Cornu va asigura finanţarea Asociaţiei CLUBUL 
SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU pentru activităţile sportive ale echipei de fotbal cu 
suma de 100.000 lei, necesară în activitatea sportivă desfăşurată în anul 2017, sumă ce va fi 
prevăzută în bugetul local pe anul 2017 la  Cap.  ”Cultură, recreere, religie”. 
                      (3) – Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor şi a metodologiei de 
decontare, anexate la contractul de finanţare. 

Art.3. – Se împuterniceşte Primarul comunei Cornu să semneze contractul de finanţare, 
prevãzut în ANEXA, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv, doamna Daniela CHIŢU, 
-Adociaţa Clubul sportiv de drept privat Cornu, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Ioan MANTA 
                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                     SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                            Daniela IANCU 
Cornu, 30 martie 2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL CORNU 
PRIMAR 

Nr. 2214/23.02.2017 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

Privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT 
PRIVAT CORNU în anul 2017 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.”d” din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea 
serviciilor furnizate către cetăţeni  iar potrivit art.36 alin.6, în exercitarea acestor atribuţii, 
consiliul local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind educaţia, 
sănătatea, cultura, tineretul, sportul ,etc. şi hotărăşte, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes local. 

Potrivit  art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată, 
autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, 
precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi 
sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 
educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.  

Desemenea, art.69 din legea educaţiei fizice şi sportului precizează că Structurile sportive 
fără scop patrimonial pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru 
finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între 
structurile sportive respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz. 

Conducerea Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU a formulat  
cererea  înregistrată sub nr.1788/6.03.2017 prin care solicită sprijini financiar pentru activitatea 
echipei de fotbal în competiţiile sportive oficiale din anul 2017. Cererea este însoţită de un 
raport de activitate, din care rezultă că echipa de fotbal s-a clasat pe locul al 4-lea în turul de 
campionat 2016-2017, la egalitate de puncte cu ocupanta locului 3 (29 de puncte). Din raportul 
de activitatea pentru perioada 2016-2017 rezultă că Asociaţia şi-a îndeplinit obiectivele asumate 
prin contractul de finanţare aferent anului 2016. De asemenea, achipa de fotbal juniori a 
participat în campionatul de juniori , situându-se pe locul 6A seria a II-a 

Luând în considerare faptul că acestă activitate sportivă de echipă este una de tradiţie în 
comuna Cornu, precum şi faptul că asociaţia şi-a îndeplinit obiectivele aferente contractului de 
susţinere financiară din anul precedent am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pentru a încheia 
şi în anul 2017 un contract de finanţare cu această asociaţie- structură sportivă fără scop 
patrimonial, pentru asigurarea unor condiţii minime organizatorice şi materiale pentru 
practicarea sportului de perfomanţă. Propun susţinerea financiară cu 100.000 lei din totalul de 
191.850 lei suma necesară Asociaţiei pentru desfăşurarea activităţii de fotbal în anul sportiv 
2017. 

 
 

PRIMAR, 
Cornel NANU 

 
 
 
 
 



 
 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURLOR ADMINISTRATIVE  
BIROU BUGET LOCAL                                                                                  Nr. 2215/23.02.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei 
CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2017 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Nanu Cornel, primarul comunei Cornu, 

privind susţinerea financiară a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU, 

pentru activitatea competiţională a echipei de fotbal în anul 2017, am constatat că acesta 

îndeplineşte prevederile legale în vigoare, respectiv: 

 art.3 alin.(1), art.12, art.67 alin.(2) litera “b” şi art.69 din Legea nr.69/2000, legea 

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile 

Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă; 

 art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Astfel,  potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată, 

autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, 

precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi 

sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 

educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. Desemenea, art.69 din legea educaţiei fizice şi 

sportului precizează că Structurile sportive fără scop patrimonial pot beneficia de sume de la 

bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se 

asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele 

administraţiei publice centrale sau locale, după caz. 

 În raport cu cele prezentate,  considerăm că prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte 

condiţiile de oportunitate şi legalitate pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare Consiliului 

Local. 

 
    Director executiv,                                                      Inspector, 

     Daniela CHIŢU                                                   Irina BARBU 

 

 
 

                                                        


