
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea contractului de finanțare nr.3973/10.05.2019 încheiat cu Asociația Clubul 

Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a 

educației fizice şi sportului 

 

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

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art.3, alin.(2), art.11, art.12 şi cele ale Anexei nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

b) art. 2 alin.(2) și (3), art.3 alin.(1), art.12 alin(2), art. 181, alin. (2), art. 671, alin. (3) si art. 69, 

alin. (1) și art.71 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

c) Ordinului M.T.S. nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si 

programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. b), d) și e), coroborate cu alin.(4) lit.a), alin.6 lit.a) pct.4-6,  

alin.(7) și alin.(9) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările 

și completările ulterioare,   

ținând cont de:  

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Cornu nr. 23/23.04.2019 privind aprobarea 

regulamentului de acordare a finanțărilor din bugetul local al comunei Cornu; 

-procesul-verbal nr.3952/9.05.2019 elaborat de comisia de analiză și evaluare constituită prin 

Dispoziția primarului comunei Cornu nr.38 /2.05.2019; 

       luând act de : 

a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr.4704/6.06.2019; 

b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort, înregistrat sub  nr. 4705/ 

6.06.2019; 

c)Raportul comisiilor de specialitate nr.1 şi 2 ale Consiliului Local al comunei Cornu; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

              

Art.1.- Se aprobă Contractul de finanțare a acțiunilor/activităților sportive din cadrul 

proiectului FOTBALUL ÎN COMUNA CORNU -TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ, încheiat între 

comuna Cornu și Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu, înregistrat sub 

nr.3973/10.05.2019, prevăzut în anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

Art.2.- 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 Alina-Elena NISTORICĂ, 

-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 

 

                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                             Ioan MANTA                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                                 Daniela IANCU 

Cornu, 12 iunie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA CORNU 

PRIMAR                                                                                                             Nr. 4704/6.06.2019 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contractului de finanțare nr.3973/10.05.2019 

încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate 

în baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului 

 

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. 

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

autorităţile administraţiei publice …. 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, Legea 69/2000 conține mai multe prevederi 

referitoare la competențele autorităților locale în asigurarea finanțării programelor sportive: 

"Art. 181. - "(2) Prin hotărâre a autorităților deliberative ale administratiei publice locale se pot 

aloca sume din bugetul local pentru: ..     b) finanțarea programelor sportive ale cluburilor 

sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale, constituite ca 

persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă; 

 Art. 671. - alin(3) Conditiile, criteriile si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de 

cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive, se stabilesc, …….prin 

hotarare a autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale. 

Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 publicat în Monitorul Oficial al 

României nr.804 din 18 septembrie 2018 stabilește fără echivoc la art. 2 alin(2) că ,,Finanțarea 

programelor sportive, iniţiate de către organizaţiile sportive aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 

alin. (2) din Legea nr. 69/2000, din cadrul programelor sportive de utilitate publică se acordă în 

baza unei proceduri aprobată prin hotărâre a autorităţilor deliberative în conformitate cu dispozițiile 

art. 67^1, alin. (3) din Legea nr. 69/2000’’. Deasemenea, stabilește numărul și denumirea programelor 

sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanța proiecte din fonduri publice. Scopul și 

obiectivele programelor sportive sunt prevăzute în anexa nr.1. a ordinului iar principiile şi criteriile 

întocmirii metodologiei/regulamentului de finanţare precum și condițiile de acces la fondurile publice 

pentru finanțarea proiectelor/programelor sportive, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  Cererea de finanțare-

cadru pentru finanțarea proiectelor/programelor sportive este prevăzuta în anexa nr. 3 iar contractul-

cadru de finanțare este prevăzut în anexa nr. 4 a ordinului menționat. 

Prin adoptarea Hotărârii nr.23/23.04.2019, Consiliul Local al comunei Cornu a aprobat 

Regulamentul de acordare a finanţărilor din bugetul comunei Cornu, în scopul finanțării programelor 

sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza comunei Cornu, constituite ca persoane 

juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportiv. Conform 

Regulamentului elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului MTS nr.664/2018, atribuirea 

contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, 

procedura care permite atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin 

selectarea acestora de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finantare 

și în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul local al comunei Cornu. 

Constituirea comisiei de analiză și evaluare s-a făcut prin Dispoziția primarului comunei 

Cornu nr.38/2.05.2019, ținându-se cont și de consilierii desemnați a face parte din comisiile 

respective, prin Hotărârea nr.23/23.04.2019. 

 

 



Au fost invitate să participe la procedura de selecție cele două asociații sportive de drept 

privat, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de 

identitate sportivă, care au solicitat finanțare la începutul anului 2019, respectiv :  

1. Asociația  Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu, posesor al certificatului de identitate 

sportivă nr.609/0000630/2002, emis de Ministerul Tineretului și Sportului.Acest club reprezintă 

comuna Cornu în Liga A Prahova, cea mai importantă competiție județeană de fotbal; 

2. Asociația Clubul Sportiv KOKKI, club afiliat în cadrul Federației Române de Karate, 

posesor al certificatului de identitate sportivă nr.404/0060073/2011, emis de Autoritatea 

Națională pentru Sport și Tineret din cadrul Ministerului Educației Tineretului și Sportului. Acest 

club reprezintă comuna Cornu în competiții interne și internaționale. 

A depus cerere de finanțare și un dosar conținând documentele prevăzute în Regulamentul 

aprobat o singură asociația, respectiv Asociația  Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu. 

Comisia de analiză și evaluare a analizat dosarul depus și a elaborat procesul-verbal înregistrat 

sub nr.3952/9.05.2019, conform căruia s-a propus acordarea sumei de 184.000 lei în vederea finanțării 

acțiunilor/activităților sportive din cadrul proiectului FOTBALUL ÎN COMUNA CORNU -

TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ. 

Întrucât prin HCL nr.23/23.04.2019  s-a aprobat împuternicirea Primarului comunei Cornu 

pentru organizarea procedurii de de atribuire şi semnarea contractelor de finanțare, în condițiile 

prevăzute de regulamentul de acordare a finanţărilor, urmând ca respectivele Contracte de 

finanțare să fie  validate și de Consiliul Local al comunei Cornu în prima ședință de consiliu, la 

data de 10.05.2019 s-a elaborat și semnat Contractul de finanțare a acțiunilor/activităților sportive 

din cadrul proiectului FOTBALUL ÎN COMUNA CORNU -TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ, 

încheiat între comuna Cornu și Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu, înregistrat sub 

nr.3973/10.05.2019, prevăzut în anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

 

Proiectul de hotărâre se înaintează spre analiză și aprobare Consiliului Local al comunei 

Cornu, conform prerogativelor stabilite de prevederile art.36, alin.(2), lit. ”b” și ”d”, alin.(4) lit. 

”a”şi alin.(6), lit.”a”, pct.5 și 6 precum și cu cele ale art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

Primar, 

Cornel Nanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE                                                          Nr. 4705/6.06.2019 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului de acordare a  finanţărilor 

din bugetul comunei Cornu, pentru activităţi sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a 

educației fizice şi sportului 

 

Necesitatea și oportunitatea: 

Prin adoptarea Hotărârii nr.23/23.04.2019, Consiliul Local al comunei Cornu a aprobat 

Regulamentul de acordare a finanţărilor din bugetul comunei Cornu, în scopul finanțării programelor 

sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza comunei Cornu, constituite ca persoane 

juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportiv. Conform 

Regulamentului elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului MTS nr.664/2018, atribuirea 

contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, 

procedura care permite atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin 

selectarea acestora de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finantare 

și în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul local al comunei Cornu. 

Constituirea comisiei de analiză și evaluare s-a făcut prin Dispoziția primarului comunei 

Cornu nr.38/2.05.2019, ținându-se cont și de consilierii desemnați a face parte din comisiile 

respective, prin Hotărârea nr.23/23.04.2019. 

Au fost invitate să participe la procedura de selecție cele două asociații sportive de drept 

privat, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de 

identitate sportivă,  care au solicitat finanțare la începutul anului 2019, respectiv :  

• Asociația  Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu, posesor al certificatului de identitate 

sportivă nr.609/0000630/2002, emis de Ministerul Tineretului și Sportului.Acest club reprezintă 

comuna Cornu în Liga A Prahova, cea mai importantă competiție județeană de fotbal; 

• Asociația Clubul Sportiv KOKKI, club afiliat în cadrul Federației Române de Karate, 

posesor al certificatului de identitate sportivă nr.404/0060073/2011, emis de Autoritatea 

Națională pentru Sport și Tineret din cadrul Ministerului Educației Tineretului și Sportului. Acest 

club reprezintă comuna Cornu în competiții interne și internaționale. 

A depus cerere de finanțare și un dosar conținând documentele prevăzute în Regulamentul 

aprobat o singură asociația, respectiv Asociația  Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu. 

Comisia de analiză și evaluare a analizat dosarul depus și a elaborat procesul-verbal înregistrat 

sub nr.3952/9.05.2019, conform căruia s-a propus acordarea sumei de 184.000 lei în vederea finanțării 

acțiunilor/activităților sportive din cadrul proiectului FOTBALUL ÎN COMUNA CORNU -

TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ. 

Întrucât prin HCL nr.23/23.04.2019  s-a aprobat împuternicirea Primarului comunei Cornu 

pentru organizarea procedurii de de atribuire şi semnarea contractelor de finanțare, în condițiile 

prevăzute de regulamentul de acordare a finanţărilor, urmând ca respectivele Contracte de 

finanțare să fie  validate și de Consiliul Local al comunei Cornu în prima ședință de consiliu, la 

data de 10.05.2019 s-a elaborat și semnat Contractul de finanțare a acțiunilor/activităților sportive 

din cadrul proiectului FOTBALUL ÎN COMUNA CORNU -TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ, 

încheiat între comuna Cornu și Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu, înregistrat sub 

nr.3973/10.05.2019, prevăzut în anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

Legalitatea proiectului: 

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre constă în prevederile 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, Legea educaţiei fizice şi sportului conține mai multe prevederi 

referitoare la competențele autorităților locale în asigurarea finanțării programelor sportive: 

"Art. 181. - "(2) Prin hotărâre a autorităților deliberative ale administratiei publice locale se pot 

aloca sume din bugetul local pentru: 

   a) finantarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public infiintate pe raza 

unitatii administrativ-teritoriale; 

   b) finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza 

unității administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, 

deținătoare ale certificatului de identitate sportivă; 

 Art. 69 alin(1) Structurile sportive fara scop patrimonial si Comitetul Olimpic Roman, in 

conditiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale 

pentru finantarea de programe sportive. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate 

intre structurile sportive respective si organele administratiei publice centrale/ locale, dupa caz. 

Art.71, alin(2) Sursele de finantare a cluburilor sportive provin din:..... b) sume destinate 

finantarii programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat si inscrise in contractele 

incheiate cu directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau cu 

organele administratiei publice locale, după caz“. 

             Proiectul se întemeiază și pe următoarele prevederi legale: 

a) art.3, alin.(2), art.11, art.12 şi cele ale Anexei nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

b) art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. b), d) și e), coroborate cu alin.(4) lit.a), alin.6 lit.a) pct.4-6,  

alin.(7) și alin.(9) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările 

și completările ulterioare,   

 

Concluzii:  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de finanțare nr.3973/10.05.2019 

încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate în 

baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului îndeplineşte cerinţele de necesitate, 

oportunitate și legalitate pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului local. 

 

 

                                 Director executiv,                                            Inspector cheltuieli, 

                                 Alina NISTORICĂ                                            Irina BARBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


