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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul jude ean de acordare a

finan rilor nerambursabile în domeniul sportului

Având în vedere Expunerea de motive a pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei juridice i administra ie public i avizul favorabil al comisiei pentru protec ia
mediului, turism, tineret i sport;

În baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finan rilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activit i nonprofit de interes general, a H.G. nr. 1447/ 2007 privind aprobarea
Normelor metotologice financiare pentru activitate sportiv i Ordinul nr. 130/ 2006 a Pre edintelui
Agen iei Na ionale pentru Sport privind finan area nerambursabil  din fonduri publice a proiectelor
cluburilor sportive de drept privat i ale asocia iilor pe ramur  de sport jude ene,

În temeiul art. 91 alin, (5)  pct. 6 i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  Ghidul solicitantului pentru Programul jude ean de acordare a finan rilor
nerambursabile în domeniul sportului, conform anexei care face parte integrant  din prezenta
hot râre.

Art.2. Începând cu data adopt rii prezentei hot râri se abrog  prevederile referitoare la
domeniului sport din Ghidul solicitantului aprobat prin Hot rârea nr. 25 / 2007.

Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din data de 7 februarie  2011 . Au fost prezenti 34 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                                                                                                           SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                     Dumitru Dumu a
Baia Mare, 7 februarie 2011
Nr. 19
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GHIDUL SOLICITANTULUI

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul Legii 69/2000 a educa iei fizice i sportului cu
modific rile i complet rile ulterioare, ale Hot rârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de
punere în aplicare a dispozi iilor Legii educa iei fizice i sportului nr. 69/2000, ale Ordonan ei de Urgen  nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finan rilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit i nonprofit de interes general, ale Legii nr. 215/2001 a
administra iei publice locale republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i inând seama de
prevederile Ordinului Nr.130 din 28 martie 2006 privind finan area nerambursabil  din fonduri publice a proiectelor
cluburilor sportive de drept privat i ale asocia iilor pe ramur  de sport jude ene, cu modific rile i complet rile
ulterioare i de Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiv , aprobate prin H.G. nr.
1447/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare.

SCOP I DEFINI II

 Prezentul ghid al solicitan ilor, are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general i
procedurii pentru atribuirea contractelor de finan are nerambursabil  din fonduri publice, precum i

ile de atac ale actului sau deciziilor autorit ilor finan atoare care aplic  procedura de atribuire a
contractelor de finan are nerambursabil  acordate din bugetul jude ului Maramure ,
 În în elesul prezentului ghid, termenii i expresiile de mai jos au urm toarea semnifica ie:
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o
persoan  fizic  sau juridic ;
b) autoritatea finan atoare – orice autoritate public , astfel cum este definit  aceasta în Constitu ia
Romaniei, republicat , inclusiv  autoritatea judec toreasc , precum i orice alt  institu ie public  de
interes general, regional sau local; - Consiliul jude ean Maramure
c) beneficiar - solicitantul c ruia i se atribuie contractul de finan are nerambursabil  în urma
aplic rii procedurii selec iei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finan area nerambursabil ;
e) contract de finan are nerambursabil  - contract încheiat, în condi iile legii, între Consiliul
jude ean Maramure i un beneficiar;
f) finan are nerambursabil  - aloca ie financiar  direct  din fonduri publice, în vederea
desf ur rii de c tre persoane fizice sau persoane juridice f  scop patrimonial a unor activit i
nonprofit care s  contribuie la realizarea unor ac iuni sau programe de interes public general,
regional sau local;
g) fonduri publice - sume alocate din bugetul jude ului Maramure
h) solicitant - orice persoan  fizic  sau juridic  f  scop patrimonial care depune o propunere de
proiect.

Scopul Programului este dezvoltarea activit ii sportive în jude ul Maramure .
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finan are nerambursabil  sunt:

• libera  concuren , respectiv asigurarea  condi iilor pentru  ca  persoana fizic  sau juridic
ce desf oar  activit i nonprofit s  aib  dreptul de a deveni beneficiar, în condi iile Legii
nr. 350/2005 privind regimul finan rilor din fonduri publice alocate pentru activit i
nonprofit de interes general;

• eficacitatea utiliz rii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concuren ial i a
criteriilor care s  fac  posibil  evaluarea propunerilor i a specifica iilor  tehnice i
financiare pentru atribuirea  contractului  de finan are nerambursabil ;

• transparen a, respectiv punerea la dispozi ie tuturor celor interesa i a informa iilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finan are nerambursabil ;

• tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de  selec ie i a
criteriilor pentru atribuirea contractului de finan are nerambursabil , astfel încât orice
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persoan  fizic  sau juridic   ce desf oar  activit i nonprofit s  aib anse egale de a  i se
atribui contractul respectiv;

• excluderea cumulului, în sensul c  aceea i activitate urm rind realizarea unui interes
regional nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finan are nerambursabil
de la aceea i autoritate finan atoare;

• neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilit ii destin rii fondurilor nerambursabile
unei activit i a c rei executare a fost deja început  sau finalizat  la data încheierii
contractului de finan are;

• cofinan area, în sensul c  finan rile nerambursabile trebuie înso ite de o contribu ie de
minimum 20% din valoarea total  a finan rii din partea beneficiarului.

OBIECTIVE GENERALE

Obiectivul general al Programului este îmbun irea calit ii vie ii locuitorilor jude ului
Maramure , prin sus inerea ini iativelor organiza iilor neguvernamentale de antrenare a
cet enilor în activit ile sportive.
Obiectivele specifice
Obiectivele specifice ale Programului sunt:

• stimularea dezvolt rii armonioase a locuitorilor jude ului Maramure  prin
încurajarea particip rii acestora la activit i sportive;

Beneficiarii direc i  - persoane fizice sau persoane juridice f  scop patrimonial, asocia ii
sau funda ii, constituite conform legii;

Beneficiarii indirec i - beneficiarii indirec i ai Programului sunt locuitorii jude ului
Maramure  participan i la activit i sportive;

INFORMAREA PUBLIC   I TRANSPAREN A DECIZIONAL

Procedurile de planificare i executare a plafoanelor   de   cheltuieli privind finan rile
nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare i selec ionare, procedurile de atribuire
a contractelor de finan are nerambursabil , contractele de finan are nerambursabil  semnate de
autoritatea finan atoare cu beneficiarii, precum i rapoartele de execu ie bugetar  privind finan rile
nerambursabile, constituie informa ii de interes public, potrivit dispozitiilor Legii 544/2001 privind
liberul acces la informa iile de interes public.

PROCEDURA DE ACORDARE A FINAN RII

Atribuirea contractelor de finan are nerambursabil  se face exclusiv pe baza selec iei publice
de proiecte, procedur  care permite atribuirea unui contract de finan are nerambursabil  din fonduri
publice, prin selectarea acestuia de c tre o comisie, cu respectarea principiilor prev zute la
procedura de atribuire a contractelor de finan are.

Anual vor exista una sau dou  sesiuni de selec ie a proiectelor.
Procedura de selec ie de proiecte cuprinde urm toarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finan rilor nerambursabile;
b) publicarea anun ului de participare;
c) înscrierea candida ilor;
d) transmiterea documenta iei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilit ii, înregistr rii i a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnic i
financiar ;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
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h) comunicarea rezultatelor;
i) încheierea contractului sau contractelor de finan are nerambursabil ;
j) publicarea anun ului de atribuire a contractului sau contractelor de finan are nerambursabil .

SPRIJINUL FINANCIAR ACORDAT DE AUTORITATEA FINAN ATOARE
CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

Consiliul jude ean Maramure  acord  finan are nerambusabil  solicitan ilor care îndeplinesc
condi iile de eligibilitate impuse prin Legea nr. 350/2005 privind regimul finan rilor din fonduri
publice alocate pentru activit i  nonprofit de  interes general.

Suma alocat  în anul ........ pentru proiecte /programe în domeniul sport stabilit  prin
Hot rârea CJMM de aprobare a bugetului este de ..........

Cofinan area proiectelor, de c tre beneficiar, trebuie s  fie de minim 20% din valoarea
total  a proiectului.

Consiliul jude ean Maramure acord  finan are nerambursabil  în limita a 80% din
valoarea total  a proiectului.

Important!

Pentru aceea i activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singur
finan are nerambursabil  de la aceea i autoritate finan atoare în decursul unui an fiscal.

În cazul în care un beneficiar contracteaz  în cursul aceluia i an calendaristic, mai mult de o
finan are nerambursabil  de la aceia i autoritate finan atoare, pentru proiecte diferite, nivelul
finan rii nu poate dep i o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual
în bugetul Consiliului jude ean Maramure .

REGULI PRIVIND FINAN AREA NERAMBURSABIL  A PROIECTELOR DIN
DOMENIUL SPORT

Acest Ghid stabile te regulile de depunere, selec ie i implementare a proiectelor pentru
programul sus-men ionat i este elaborat în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul
finan rilor din fonduri publice alocate pentru activit i nonprofit de interes general.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Exist  trei seturi de criterii de eligibilitate, referitoare la:

• Organiza iile care pot solicita o finan are nerambursabil ;
• Ac iunile care pot primi o finan are nerambursabil ;
• Tipurile de costuri care pot fi luate în considerare la stabilirea m rimii finan rii

nerambursabile.

ELIGIBILITATEA SOLICITAN ILOR: CINE POATE PARTICIPA?

   Pentru a fi eligibili pentru o finan are nerambursabil , solicitan ii trebuie:
•  fie persoan  fizic  sau persoan  juridic  f  scop patrimonial care desf oar

activit i non profit menite s  sprijine realizarea unor obiective de interes public
local;

•  fie direct responsabili de preg tirea i managementul proiectului i s  nu
ac ioneze ca intermediar;



6

•  aib  sediul social pe teritoriul jude ului Maramure ;
Solicitan ii pot ac iona individual sau în parteneriat cu organiza ii care au acela i statut

juridic, sau autorit i publice locale. În cazul în care exist  parteneri, ace tia trebuie s
îndeplineasc  acelea i condi ii de eligibilitate cu Solicitantul.

CRITERIILE I CONDI IILE MINIMALE DE FINAN ARE

Criteriile i condi iile minimale de finan are a structurilor sportive de drept public/privat
sunt urm toarele:
    a) s  fie o structur  sportiv  recunoscut  în condi iile legii, având sediul în raza teritorial-
administrativ  a Judetului Maramure . – Certificat de înregistrare Sportiv  (CIS) – obligatoriu
–copie;
    b) s  fac  dovada afilierii la federa ia sportiv  na ional  de specialitate i/sau la asocia ia pe
ramur  de sport jude ean -pentru cluburile si asocia iile sportive private;
    c) s  fac  dovada depunerii situa iei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul
fiscal competent; - Bilan  contabil vizat pe anul anterior
    d) s  nu aib  obliga ii de plat  exigibile privind impozitele i taxele c tre stat, precum i
contribu iile c tre asigur rile sociale de stat; - Certificat fiscal valabil de la Administra ia
Financiar .
    e) s  nu se afle în litigiu cu institu ia public  c reia îi solicit  atribuirea unui contract de
finan are;
    f) s  nu furnizeze informa ii false în documentele care înso esc cererea de finan are; -
Declara iile din Cererea de Finan are
   g) s  participe cu o contribu ie financiar  de minimum 20% din valoarea total  a finan rii; -
Extras de cont, buget aprobat (pentru cluburile sportive de drept public) sau contracte de
sponsorizare.
    h) s  nu fac  obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori s  nu se afle deja în stare de
dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) s  depun  cererea de finan are complet  în termenul stabilit de autoritatea finan atoare.
    j)  s  depuna declara ie privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative i a
faptului c  documentele justificative depuse nu vor fi decontate c tre un alt finan ator.
    l) raport de activitate pentru anul anterior vizat de DJST Maramure  – anexa 6.

ELIGIBILITATEA AC IUNILOR: AC IUNI PENTRU CARE POATE FI F CUT  O
CERERE DE FINAN ARE NERAMBURSABIL

Valoarea cofinan rii este de minim 20%, din valoarea total  a proiectului.
Durata unui proiect trebuie s  se  încadreze în anul bugetar, dar nu mai târziu de 15

decembrie  ............
Sectoare sau domenii de activitate:
Sunt considerate de utilitate public i pot primi finan are nerambursabil  proiecte în

cadrul urm toarelor programe:

  1.   „promovarea sportului de performan ”
              2.   „sportul pentru to i”
              3.  „între inerea, func ionarea i dezvoltarea bazei  sportive”

PROIECTE NEELIGIBILE

- activit i ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excep ia cazului în care
aceasta reprezint  o component  indispensabil  realiz rii proiectului;
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  În cazul în care exist  activit i de dezvoltare a infrastructurii, solicitantul sau partenerul
trebuie s  fac dovada propriet ii bunului imobil pe care vor fi executate lucr rile.

- activit i generatoare de profit;
- activit i din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protec ia informa iilor

clasificate, cu modific rile ulterioare.

COSTURI ELIGIBILE: COSTURI CE POT FI LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU
FINAN ARE NERAMBURSABIL

Doar „costurile eligibile” pot fi luate în considerare pentru costul total. Aceste costuri sunt
specificate în detaliu, mai jos. Prin urmare, bugetul este atât o estimare a costurilor, cât i un plafon
maxim al "costurilor eligibile". Se atrage aten ia solicitantului asupra faptului c  aceste costuri
eligibile trebuie s  fie costuri justificabile i nu pot lua forma unor sume forfetare/sume globale (cu
excep ia costurilor de transport, cazare i a costurilor indirecte).

O recomandare general  pentru solicitant este aceea c , în procesul de verificare ce precede
semnarea contractului de finan are nerambursabil , s  nu apar  probleme care necesit  schimbarea
bugetului propus. Aceast  verificare poate duce la solicitarea de clarific ri suplimentare i, acolo
unde este cazul, Autoritatea Contractant  poate impune reducerea bugetului.

Este prin urmare în interesul solicitantului s  prezinte un buget realist i cu un raport optim
cost/beneficiu.

Costuri directe eligibile
Costurile eligibile din cererea de finan are propus  trebuie s  respecte Hot rârea Guvernului

nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv cu modific rile i
complet rile ulterioare i trebuie:

- S  fie necesare pentru realizarea ac iunii, s  fie prev zute în Contractul anexat
prezentului Ghid  i s  fie în  conformitate cu principiile unui management financiar

tos, respectiv   utilizarea eficient  a banilor i un raport optim cost/beneficiu;
- S  fi fost efectiv efectuate de beneficiar în perioada de implementare a ac iunii conform

cererii de finan are aprobate;
- S  fi fost înregistrate în  contabilitatea  Beneficiarului sau  partenerilor Beneficiarului,

 fie  identificabile  i verificabile,  s  fie dovedite  prin originalele documentelor
justificative.

Documentele necesare decont rii cheltuielilor efectuate pentru implementarea
proiectului:

Pentru achizi ionarea bunurilor, serviciilor si lucr rilor se vor depune în copie
documentele care fac dovada respect rii procedurii prev zute în legisla ia româneasc  privind
achizi iile publice, respectiv copie a dosarului de achizi ie.

- factura fiscal ;
- dovada  pl ii pentru bunurile/ serviciile/ lucr rile achizi ionate;
- not  de recep ie i bon de consum, în cazul bunurilor;
- contract prest ri servicii;

Pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea conform art. 12, din HG 1447/2007;
- factura fiscal  (detaliat: nr. de persoane x nr. de zile x valoarea/zi/persoan  = valoare

totala), semnat i tampilat  de unitatea prestatoare;
- tabel persoane (dac  nu este detaliat  factura);
- dovada pl ii (ordin de plat  sau chitan );

Pentru decontarea cheltuielilor privind transportul, conform art. 9, 10, 11 din HG
1447/2007;

- biletele de tren, de avion;
- factura fiscal , bonuri fiscale sau chitan e fiscale i foaie de parcurs, în cazul

deplas rii cu mijloace de transport auto închiriate (microbuz, autocar, autoturism);
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- tabel cuprinzând participan ii care au beneficiat de contravaloarea cheltuielilor de
transport (cu semn tura pre edintelui i tampila organiza iei);

- în cazul deplas rii cu mijloace de transport proprii: foaie de parcurs, bonuri fiscale;
Pentru decontarea cheltuielilor de mas ,  conform art. 13, din HG 1447/2007;

- factur  fiscal  (detaliat: nr. de persoane x nr. de zile x valoarea/zi/persoana = valoare
totala);

- dovada pl ii (ordin de plat  sau chitan );
- pontaj semnat i tampilat de c tre club i unitatea prestatoare;

Pentru decontarea cheltuielilor de mese oficiale la încheierea competi iilor sportive i a
altor competi ii sportive interna ionale, conform art. 13, alin.(2) din HG 1447/2007;

- factur  fiscal  (detaliat: nr. de persoane x nr. de zile x valoarea/zi/persoana = valoare
totala);

- dovada pl ii (ordin de plat  sau chitan );
- tabel persoane;

Pentru decontarea cheltuielilor  privind închirierea unor bunuri/ servicii/ spa ii etc,
conform art. 22, alin. (1)  litera. a) , din HG 1447/2007;

- contract de închiriere;
- factura fiscal ;
- dovada pl ii (ordin de plat  sau chitan );

Pentru decontarea cheltuielilor pentru materiale consumabile, conform art. 22, alin.(1)  lit.
d) din HG 1447/2007;

- factura fiscal ;
- nota de recep ie i bon de consum;
- dovada pl ii (ordin de plat  sau chitan );

Pentru decontarea cheltuielilor privind asisten a medical i serviciile de ambulan
conform art. 17, alin. (4) din HG 1447/2007;

- stat de plat  (medici i/sau asisten i medicali) ;
- factura fiscal  emis  de serviciul de ambulan ;
- dovada pl ii (ordin de plat  sau chitan );

Pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea unor premii pentru sportivii, conform
art. 25, alin. (1), art. 29, alin. (1) din HG 1447/2007;

- stat de plat ;
- diplome sau clasamentele oficiale – federa ii de specialitate sau DJSTMM;

Pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea unor premii pentru antrenori/tehnicieni,
conform art. 32, din HG  1447/2007;

       -      stat de plat ;
               Pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea de indemniza ii conform art. 47 alin.
(3) din HG 1447/2007;

               -      stat de plat ;
Pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea de materiale i echipamente sportive,

conform art. 19 din HG 1447/2007;
                     -       factura fiscal ;

   -      nota de recep ie i bon de consum;
   -      dovada pl ii (ordin de plat  sau chitan );

Pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea de vitamine i sus in toare de       efort,
medicamente i materiale sanitare , unguente pentru procesul de refacere i recuperare –
conform art. 20, alin. (2) din HG 1447/2007;

- factura fiscal ;
- dovada pl ii (ordin de plat  sau chitan );

                  -     pontaj;
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Pentru decontarea cheltuielilor privind asigurarea ordinii publice i respectarea normelor
de paz  la competi iile sportive na ionale i interna ionale conform art. 22 alin. (1) lit. c) din HG
1447/2007.

- factura fiscal ;
- dovada pl ii (ordin de plat  sau chitan );;

Pentru decontarea cheltuielilor privind asigur rile pentru accidente ale persoanelor
conform art. 18, din HG 1447/2007;

- poli a de asigurare;
- dovada pl ii (ordin de plat  sau chitan );

           Pentru decontarea cheltuielilor privind taxe de înscriere i sau de participare la ac iunile
sportive, taxe de organizare a ac iunilor, în condi iile stabilite de organizatori conform art. 22,
alin. (1) lit. e) din HG 1447/2007;

- factura fiscal ;
- dovada pl ii (ordin de plat  sau chitan );

             Pentru decontarea cheltuielilor privind indemniza ia de arbitraj i arbitrajul la
competi iile sportive interne i interna ionale conform art. 17,  din HG 1447/2007;

- factura fiscal ;
- dovada pl ii;

                  -   stat de plat   sau delega ie din partea federa iei de specialitate (ordin de plat  sau
chitan );
            Documentele justificative solicitate vor fi prezentate în copii tampilate i certificate pentru
conformitate cu originalul de c tre reprezentantul legal al organiza iei .
De asemenea vor aduce copie dup  calendarul competi ional semnat i stampilat de structura
sportiv , iar în cazul în care intervin modific ri îl vor aduce actualizat.

Toate documentele prezentate spre decontare vor fi semnate i tampilate cu men iunea “ ÎN
CONFORMITATE CU ORIGINALUL, ACEAST  CHELTUIAL  NU A MAI FOST
DECONTAT  LA UN ALT FINAN ATOR”

COSTURI NEELIGIBILE

Urm toarele costuri sunt neeligibile:
Datorii i provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;
Dobânzi datorate;
Cheltuieli curente ale organiza iei (administrative, salarii);
Cheltuieli finan ate din alte surse;
Pierderi de schimb valutar;
Costurile preg tirii proiectului  nu vor fi acoperite din finan area nerambursabil i nu
trebuie incluse în bugetul proiectului;
Aporturi care reprezint  contribu ie în natur  (ex: teren, proprietate imobiliar  fie c
este integral  sau par ial , bunuri de folosin  îndelungat , materii prime, munca de
binefacere nepl tit  a unor persoane fizice private sau persoane juridice);
Cheltuieli pentru dezvoltarea infrastructurii solicitantului cu excep ia cazului în care
aceasta reprezint  o component  indispensabil  a proiectului.

Bugetul proiectului va fi prezentat dup  modelul din Anexa 2 la prezentul ghid.
!!!. Costurile vor fi incluse în buget cu TVA-ul aferent.

PROCEDURILE SPECIFICE PENTRU COMPLETAREA UNUI FORMULAR

Formularul de cerere de finan are nerambursabil i  documentele necesare
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Solicitan ii trebuie s  înainteze formularul cererii de finan are nerambursabil  anexat
prezentului Ghid (Anexa 1), de asemenea disponibil pe site-ul Consiliului Jude ean Maramure
http://www.cjmaramures.ro

Solicitan ii trebuie s  respecte cu grij  formularul de cerere i ordinea paginilor. Solicit rile
de proiecte trebuie s  fie legate (împreun  cu anexele) astfel încât paginile s  nu poat  fi desprinse.

Prima pagin  a Cererii de finan are trebuie s  fie vizibil i numai <Numele
Solicitantului> trebuie scris de c tre solicitant.

Solicitan ii trebuie s  depun  cererile completate în limba român .
Cererile de finan are nerambursabil  completate de mân  nu vor fi acceptate.

        Documentele care înso esc Cererea de finan are nerambursabil  trebuie anexate în
ordinea descris  mai jos i fiecare document trebuie separat printr-o copert .

Documentele care înso esc Cererea de finan are nerambursabil  trebuie anexate în
ordinea descris  mai jos i fiecare document trebuie separat printr-o copert .

Cererile de finan are nerambursabil  trebuie s  fie înso ite obligatoriu de urm toarele
documente:

1. formularul de solicitare a finan rii nerambursabile (Anexa 1), precum i bugetul de
venituri i cheltuieli al programului/proiectului (Anexa 3), care se pot ob ine de la
Compartimentul înv mânt, cultur , tineret i sport, rela ii cu ONG sau direct de pe
site-ul: www.cjmaramures.ro

2. Statutul sau Actul de înfiin are al organiza iei solicitante semnat, tampilat i datat (o
copie certificat  de c tre reprezentantul autorizat al respectivei organiza ii);

3. Raport de activitate pentru anul anterior vizat de DJST Maramure  – anexa 6
4. Bilan ul contabil (contul de profit i pierderi, balan a anual  pentru ultimul an financiar

încheiat) al solicitantului, vizat de reprezentantul legal al organiza iei solicitante;
5. Certificatul de identitate sportiv  -obligatoriu;
6. Certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor  juridice f   scop patrimonial;
7. Certificat fiscal care atest  c  solicitantul nu are obliga ii exigibile c tre stat;
8. Copii dup  diplome sau clasamente oficiale;
9. CV-ul managerului de proiect;
10. Specifica ii tehnice, devize de lucr ri, estimarea detaliat  a costurilor (pentru achizi iile de

bunuri sau lucr ri, dac  este cazul);
11. Declara ie pe propria r spundere ca nu se afl  în nici una din situa iile de

incompatibilitate men ionate în prezentul ghid de finan are;
13. Declara ie pe propria r spundere din partea partenerului (dac  este cazul) ca nu se afl
în nici una din situa iile de excludere men ionate în prezentul ghid de finan are.
14. Dovada propriet ii imobilului dac  se vor realiza lucr ri (în cazul în care exist  o astfel

de activitate).
      15.Contribu ie financiar  de minimum 20% din valoarea total  a finan rii; -Extras de cont,

buget aprobat (pentru cluburile sportive de drept public) sau contracte de sponsorizare.
Solicitantul mai poate ata a i alte documente justificative, care îi pot ajuta pe evaluatori s i

formeze o imagine mai clar  asupra proiectului.
În cazul în care documenta ia nu este complet , Autoritatea finan atoare va solicita prezentarea

documentelor lips , în termen de maxim 48 de ore de la data în tiin rii în scris a solicitantului.
În cazul în care solicitantul nu prezint  documentele în timpul maxim alocat, cererea este

automat respins .

UNDE I CUM SE TRIMIT CERERILE DE FINAN ARE?

Cererile de finan are nerambursabil  trebuie trimise în plic sigilat, prin po ta recomandat ,
mesagerie expres  sau înmânate personal (aduc torului i se va elibera o confirmare de primire cu
dat i semn tur ) la adresa indicat  mai jos:

Adresa pentru trimiterea prin post , mesagerie expres  sau personal:

http://www.cjmaramures.ro
http://www.cjmaramures.ro
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Consiliul Jude ean Maramure
Str. Gh. incai nr. 46
430311 Baia Mare
Registratur  , cam 24
Solicit rile de  finan are trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau

trimise la alte adrese, ori peste termenul limit  indicat în anun ul de participare, nu vor fi luate în
considerare i vor fi restituite astfel cum au fost depuse (plic închis).
       Documenta ia de solicitare a finan rii nerambursabile se depune in dou  exemplare-
ORIGINAL I COPIE, incluse în acela i plic închis la Compartimentul  înv mânt, cultur , tineret
i sport, rela ii cu ONG din cadrul Consiliului jude ean Maramure . Fiecare exemplar va fi legat separat,

cu paginile numerotate i va con ine un opis, pentru a u ura evaluarea. Plicul se va completa dup
modelul de mai jos:

Cererile

Solicitan ii trebuie s  p streze un exemplar complet din Cererea de finan are depus .

TERMENUL LIMIT  PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR

Solicit rile de finan are nerambursabil  trebuie depuse pân  la data stabilit  de c tre
autoritatea finan atoare la urm toarea adres : Consiliul Jude ean Maramure  ,Str. Gh. incai nr.
46, Registratur , cam 24, 430311, municipiul Baia Mare, jude ul Maramure .

Fiecare plic (cerere de finan are) va primi un num r de înregistrare unde va fi men ionat i
ora primirii documentelor de c tre finan ator. Toate cererile de finan are vor primi un num r de
înregistrare i o confirmare de primire din partea  Autorit ii finan atoare.

Orice solicitare primit  dup  acest termen limit  va fi respins  în mod automat, chiar dac
tampila po tei indic  o dat  anterioar  datei limit  sau dac  întârzierea este datorat  serviciului de

mesagerie.

INFORMA II SUPLIMENTARE

Întreb rile pot fi trimise prin fax: 0262-211946, 0262-215090 sau e-mail:
mihaela.muntean@maramures.ro nu mai târziu de 6 zile înainte de termenul limit  pentru primirea
propunerilor la adresa indicat  mai jos, indicând clar numele Programului jude ean pentru acordarea
de finan ri nerambursabile a activit ilor nonprofit de interes general pe anul 2011 - domeniul
Sport.

Pentru orice întreb ri v  pute i adresa persoanelor  de specialitate din Compartimentul
inv mânt, s tate, tineret i sport, din cadrul Consiliului jude ean Maramure  (cam. 33).

Consiliul jude ean Maramure
Localitatea Baia Mare
Str. Gh. incai nr. 46
Jude ul Maramure

Solicitare de finan are nerambursabil  pentru anul.....
Domeniul sport

A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare
NUMELE l ADRESA COMPLET  A SOLICITANTULUI

mailto:mihaela.muntean@maramures.ro
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Întreb rile vor primi r spuns nu mai târziu de 4 zile înainte de termenul limit  pentru
primirea propunerilor.

CONDI II GENERALE APLICABILE IMPLEMENT RII PROIECTULUI

1).  Implementarea proiectului va începe din ziua urm toare datei semn rii contractului de finan are
sau la o data ulterioara men ionata expres in contract.

2).  Cererea de finan are, împreun  cu anexele, face parte integrant  din contractul de finantare.
3).  La încheierea contractului de finan are nerambursabil , beneficiarul este obligat s  semneze o

declara ie de impar ialitate Anexa nr 5 la cererea de finan are.
 4). Achizitiile de bunuri, servicii si lucrari necesare derularii proiectului se vor face cu respectarea

prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice, respectiv OUG 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare i a actelor normative emise în aplicarea acesteia.

 5). Beneficiarul va deschide un cont special pentru opera iunile aferente proiectului, iar
pentru cluburile sportive de drept public – contul din trezorerie.

  Contul nu va fi  utilizat pentru alte operatiuni financiare ale Beneficiarului (cluburile de
drept privat). La semnarea contractului de finan are, beneficiarul va prezenta o scrisoare din
partea institu iei bancare, prin care s  se certifice deschiderea contului special.

6).  Beneficiarul este responsabil de implementarea în bune condi ii a proiectului.

CRITERIILE DE ACORDARE A FINAN RII NERAMBURSABILE

Programul anual de finan are a programelor/ proiectelor  va cuprinde cel pu in o selec ie
public  de oferte.

Evaluarea proiectelor se va face de c tre Comisia pentru protectia mediului, turism,
tineret si sport, din cadrul Consiliului Judetean Maramures. Toate solicit rile primite vor fi
examinate. Dintre solicit rile primite, vor fi supuse evalu rii numai solicit rile care întrunesc
urm toarele criterii de selec ionare:
-documenta ia care înso te cererea con ine toate elementele  solicitate;
-programele/proiectele sunt din domeniul sportiv i se încadreaz  în sub-domeniile agreate i sunt
de interes local;
-exist  o succesiune logic  a activit ilor prin care programul/proiectul va atinge obiectivul ales;
-solicitantul a respectat obliga iile asumate prin contracte de finan are nerambursabil  anterioare;

Este exclus dintr-o procedur  pentru atribuirea contractului de finan are nerambursabil ,
respectiv nu este eligibil solicitantul care se afl  în oricare dintre urm toarele situa ii:

a) nu i-a îndeplinit obliga iile de plat  exigibile a impozitelor i taxelor c tre stat i bugetul
local, precum i a contribu iei pentru asigur rile sociale de stat;

b) furnizeaz  informa ii false în documentele prezentate;
c) nu i-a îndeplinit obliga iile asumate printr-un alt contract de finan are nerambursabil ,  în

sura în care autoritatea finan atoare poate aduce ca dovad  mijloace probante în acest sens;
d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afl  deja în stare de

dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
De asemenea, nu sunt selec ionate asocia iile aflate în una dintre urm toarele situa ii:

- Documenta ia prezentat  este incomplet ;
- Au conturi bancare blocate;
- Nu au respectat un contract de finan are anterior;
- Au prezentat declara ii inexacte la o participare anterioar .

În cazul în care exist  un singur participant, procedura de selec ie se repet .
În cazul în care, în urma repet rii procedurii numai un participant a depus propunere de

finan are, autoritatea contractant  are dreptul de a atribui contractul de finan are nerambursabil
acestuia.
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Dac  nici în urma repet rii procedurii nu rezult  un proiect câ tig tor, autoritatea
contractant  va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

În ambele situa ii de mai sus, sumele neatribuite r mân la dispozi ia Consiliului jude ean
Maramure  pentru a fi utilizate conform legisla iei privind bugetele locale.

CRITERII DE EVALUAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL SPORTULUI

Nr.
crt.

CRITERII DE EVALUARE Punctaj
maxim

1. Rezultate planificate 20
2. Activit i desf urate în anul 2010 10
3. Participare la competi ii, divizie, clasament 20
4. Realiz ri, titluri i medalii ob inute în 2010 10
5. Num r de sportivi legitima i i nelegitima i 15
6. Organizator de turnee locale în 2010 10
7. Participare la turnee interna ionale în 2010 10
8. Grad de impact social 5

Total 100

Criteriul de acordare a finan rii este punctajul total al proiectului.
Desemnarea proiectelor câ tig toare se va face în ordinea descresc toare a punctajelor, în limita

bugetului aprobat
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ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL JUDE EAN PENTRU ACORDAREA DE
FINAN RI NERAMBURSABILE ACTIVIT ILOR

NON PROFIT DE INTERES GENERAL PE ANUL 2011

DOMENIUL SPORT

Cerere de finan are

Numele solicitantului:
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CERERE DE FINAN ARE-CADRU

Structura sportiv  .....................

Nr. ............. din .......................

A) Date privind structura sportiv

1. Denumirea structurii sportive............................................................................................

2. Adresa ............................................................................................................................

3. Certificat de identitate sportiv  nr......................................................................................

4. Cont nr. ................................., deschis la .........................................................................

5. Cod fiscal .........................................................................................................................

6. Alte date de identificare:....................................................................................................

   Telefon ................................ Fax .........................................

    E-mail .................. Web .......................................

7. Echipa responsabil  de derularea proiectului (numele i prenumele, func ia în cadrul structurii  sportive,

telefon) .............................................................................................

7.1. Coordonator.........................................................................................................

7.2. Responsabil financiar..........................................................................................

7.3. Responsabil cu probleme tehnice........................................................................

7.4. Al i membri, dup  caz .......................................................................................

B) Date privind proiectul

1. Denumirea proiectului.......................................................................................................

2. Scopul ..............................................................................................................................

3. Obiective specifice ............................................................................................................

4. Activit i/ac iuni din cadrul proiectului.............................................................................

5. Perioada de derulare/ac iune/activitate.............................................................................

6. Locul de desf urare/ac iune/activitate..............................................................................

7. Participan i (num rul i structura)/ac iune/activitate.........................................................

8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe ac iuni/activit i, categorii de cheltuieli i surse de

finan are), conform tabelului de mai jos: _ lei ( Anexa 3)
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din care

Nr.
crt.

Programul, proiectul, ac iunea/activitatea, categoriile
de cheltuieli*) Valoarea total

suma
solicitat  din

fonduri
publice

venituri
proprii ale
structurii
sportive

1. I. Programul ......................................
total ..................................................
1. Proiectul .......................................
1.1. Ac iunea/activitatea ....................
total ..................................................
din care: ............................................
-
-
-
(se detaliaz  pe categorii de cheltuieli)
1.2. Ac iunea/activitatea .....................
total ...................................................
din care: .............................................
-
-

*) Categoriile de cheltuieli ce se pot finan a din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prev zute în H.G.
1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv

C) Resurse umane i financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea ac iunilor/activit ilor
din cadrul proiectului

1. Resurse umane

1.1.Num r de personal salariat - total......................................................................,
din care antrenori (pentru cluburile sportive) ...................................................................

1.2.Num r de sec ii pe ramur  de sport (pentru cluburile sportive)..........................
1.3.Num r de sportivi legitima i pe sec ii .................................................................
1.4.Num r de cluburi sportive afiliate la asocia ia pe ramur  de sport jude ean /a municipiului

Bucure ti ..........................................
1.5.Num r de asocia ii f  personalitate juridic  afiliate la asocia ia pe ramur  de sport jude ean /a

municipiului Bucure ti ...............................................

2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei ,

din care:
- dona ii, sponsoriz ri ......................... lei
- venituri din activit i economice (închirieri, prest ri de servicii, reclam , publicitate etc.)

......................... lei
- cotiza ii, taxe, penalit i etc. .......................... lei
- alte venituri ......................... lei

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ......................... lei , din care:
- dona ii, sponsoriz ri ......................... lei
- venituri din activit i economice (prest ri de servicii, închirieri, reclam , publicitate etc.)

......................... lei
- cotiza ii, taxe, penalit i etc. .......................... lei
- alte venituri ......................... lei

D) La prezenta cerere de finan are se anexeaz  în mod obligatoriu urm toarele documente:
1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru sus inerea cererii de finan are;
2. declara ia de impar ialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005;

              3. declara ie conform modelului de mai jos.
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DECLARA IE

Subsemna ii ......................................................................................................................, reprezentan i
legali ai structurii sportive ..............................................................................., declar m pe propria

spundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declara ii, c  structura
sportiv  pe care o reprezent m îndepline te condi iile prev zute de Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale
pentru Sport nr. 130/2006 privind finan area nerambursabil  din fonduri publice a proiectelor cluburilor
sportive de drept privat i ale asocia iilor pe ramur  de sport jude ene i ale municipiului Bucure ti,
respectiv:

a) este structur  sportiv  recunoscut  în condi iile legii;
b) a publicat, în extras,în termenul prev zut de lege,rapoartele de activitate i situa iile financiare

anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ......, precum i în Registrul na ional al
persoanelor juridice f  scop patrimonial sub num rul ..........( în cazul structurilor sportive de utilitate
public ) sau , dup  caz, a depus situa ia financiar  la data de 31 decembrie a anului precedent la organul
fiscal precedent, înregistrat  sub num rul......din.............( Ordinul nr. 236/2006)

c) nu are obliga ii de plat  exigibile i nu este în litigiu cu institu ia finan atoare;
d) nu are obliga ii de plat  exigibile privind impozitele i taxele c tre stat, precum i contribu iile

tre asigur rile sociale de stat;
e) informa iile furnizate institu iei finan atoare în vederea ob inerii finan rii sunt veridice;
f) nu se afl  în situa ia de nerespectare a dispozi iilor statutare, a actelor constitutive i a

regulamentelor proprii;
g) se oblig  s  participe cu o contribu ie financiar  de minimum 10% din valoarea total  a finan rii;
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare i nu se afl  în stare de dizolvare  ori

de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) nu beneficiaz  de un alt contract de finan are din fonduri publice pentru acela i proiect de la

aceea i autoritate finan atoare în cursul anului fiscal curent;
j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finan are nerambursabil  de la institu ia

.........................., în sum  de .......................... lei .

Data ............................

Reprezentan i legali:
(numele, prenumele, func ia, semn tura i tampila beneficiar)
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ANEXA Nr. 2

CONTRACT-CADRU
 privind finan area ac iunilor/activit ilor din cadrul programului ___________

în anul 2011

CAPITOLUL I: P ile
Institu ia finan atoare _________________cu sediul în________, str.________, nr.____,

jude ul ____________, codul fiscal__________, cont___________, deschis la__________,
reprezentat  prin __________, în calitate de ______________ ,denumit  în continuare institu ia
finan atoare,

i

          ____________________________________cu sediul în localitatea ___________, str.
_____nr.___________,jude ul__________,telefon,___________Fax._______,cont____________,
deschis la__________, Certificat de identitate sportiv  nr._____________, reprezentat
prin____________, în calitate de Pre edinte ___________ i____________ în calitate de
Responsabil financiar, denumit  în continuare beneficiar,

În baza dispozi iilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finan rilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activit i nonprofit de interes general, ale Legii educa iei fizice i
sportului nr. 69/2000, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Hot rârii Guvernului nr.
884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozi iilor Legii educa iei
fizice i sportului nr. 69/2000, ale Ordona ei de Urgen  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizi ie public , a contractelor de concesiune  de lucr ri publice i a contractelor de concesiune
de servicii, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Ordinului nr. 130/2006 privind finan area
nerambursabil  din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat i ale asocia iilor
pe ramur  de sport jude ene i ale municipiului Bucure ti cu modific rile i complet rile ulterioare,
ale Hot rârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare privind activitatea
sportiv  cu modific rile i complet rile ulterioare i ale H.C.J. nr._____/_____
au convenit încheierea prezentului contract.

CAPITOLUL II: Obiectul i valoarea contractului
Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie finan area proiectului, respectiv a

ac iunilor/activit ilor din cadrul programului sportiv__________________, prev zute în Anexa
2A.

Art.2. Institu ia finan atoare repartizeaz  structurii sportive suma de _______lei pentru
finan area ac iunilor/activit ilor prev zute la art. 1.

CAPITOLUL III: Durata contractului
Art.3. Prezentul contract intr  în vigoare la data semn rii lui de c tre p i i este valabil

pân  la data de ________.

CAPITOLUL IV: Drepturile i obliga iile p ilor
Art.4. Beneficiarul  are urm toarele drepturi i obliga ii:

a)  utilizeze suma prev zut  la art. 2 exclusiv pentru finan area cheltuielilor potrivit destina iei
stabilite prin contract aferente ac iunilor/activit ilor prev zute în anexa nr. 1 i în conformitate cu
dispozi iile legale în vigoare;
b)  realizeze ac iunile/activit ile prev zute la art. 1;
c)  promoveze denumirea institu iei finan atoare în cadrul ac iunilor/activit ilor finan ate prin
modalit ile convenite între p i;
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d)  permit  persoanelor delegate de institu ia finan atoare s  efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prev zute la art. 2;
e)  contribuie cu minimum 20% din valoarea total  a programului, ac iunii/activit ilor prev zute
la art. 1;
f)  transmit  institu iei finan atoare un raport financiar de justificare a avansului acordat, înso it de
copii certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor aferente;
g) ulterior, va prezenta spre decontare rapoarte intermediare înso ite de asemenea de copii
certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor justificative pentru cheltuielile
efectuate, din a c ror valoare consiliul jude ean va deconta 80%, diferen a de 20% fiind considerat
contribu ia proprie;
h)  restituie, în situa ia nerespect rii dispozi iilor legale i a prevederilor prezentului contract, în
termen de 15 zile de la data comunic rii soma iei de plat  din partea organului de control, sumele
primite, precum i penalit ile aferente acestora, calculate potrivit dispozi iilor legale în vigoare;
i)  respecte prevederile actului constitutiv i ale statutului propriu, precum i statutul i
regulamentele federa iei sportive na ionale la care este afiliat ;
j)  promoveze spiritul de fair-play, s  întreprind  m surile necesare pentru prevenirea i
combaterea violen ei i dopajului în cadrul ac iunilor finan ate potrivit prezentului contract;
k)  respecte procedurile de achizi ii din fonduri publice conform reglement rilor legale în vigoare.

Art.5. Institu ia finan atoare are urm toarele drepturi i obliga ii:
a)  supravegheze i s  controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum i modul de
respectare a dispozi iilor legale;
b)  pl teasc  suma prev zut  la art. 2, astfel:
        -  în avans, 30%, din valoarea contractului/ac iunii/activit ii;
        - 80% din contravaloarea documentelor justificative men ionate la Art.4, lit (g) .
c) în cazul în care structura sportiv  nu respect  prevederile prezentului contract, institu ia
finan atoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum i sistarea vir rii sau
diminuarea sumei repartizate, dup  caz.

CAPITOLUL V: R spunderea contractual
Art. 6. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunz toare a obliga iilor asumate prin

prezentul contract, partea în culp  r spunde în condi iile prezentului contract i ale dispozi iilor
legale în vigoare.

(2) Sumele nejustificate prin documentelor prev zute la art. 4 lit. f), în termenul convenit
prin prezentul contract, se vor restitui Consiliului jude ean Maramure  în contul din care au fost
primite.În caz contrar, beneficiarul se oblig  s  achite sumele stabilite de organele de control (
Camera de Conturi Maramure , Ministerul Finan elor, etc.) drept penalit i, dobânzi, foloase
necuvenite, etc.

Art. 7. For a major  exonereaz  de r spundere partea care o invoc , în condi iile legii.

CAPITOLUL VI: Litigii
Art. 8. Divergen ele care pot ap rea între p i pe parcursul derul rii prezentului contract vor

face obiectul unei concilieri pe cale amiabil . În situa ia în care aceasta nu s-a realizat, partea
nemul umit  se poate adresa instan ei de judecat  competente, în condi iile legii.

CAPITOLUL VII: Dispozi ii finale
Art. 9. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institu ia finan atoare i controlul

financiar se realizeaz  în condi iile legii. Angajarea, lichidarea, ordonan area i plata cheltuielilor
efectuate de structura sportiv  în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finan ele
publice.

Art. 10. Prevederile prezentului contract au putere deplin  pentru p i i se constituie în
norme cu caracter tehnic, financiar i administrativ.
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Art. 11. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul p ilor numai pentru
ac iuni viitoare i se consemneaz  într-un act adi ional.

Art. 12. Anexa nr. 1 face parte integrant  din prezentul contract.

Art. 13. - Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care dou  exemplare pentru
institu ia finan atoare i un exemplar pentru beneficiar.

Institu ia finan atoare

____________________________
reprezentant legal

Beneficiar

____________________________
reprezentant legal
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ANEXA Nr. 2A

Beneficiar ...................
Ac iunile/activit ile din cadrul proiectului ..............................
Programul ...............................

Costul ac iunii
- lei (RON) -

Alte
men iuniNr.

crt.
Denumirea

ac iunii/activit ii
Natura

cheltuielilor
Nr. de

participan i
Total 80%

CJM

20%
Ctb

proprie

TOTAL

Reprezentan i legali:
.......................................
(numele, prenumele, func ia, semn tura i tampila beneficiar)
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ANEXA Nr. 3

Beneficiar  .................
Bugetul ac iunii/activit ii din cadrul proiectului ...................................
Programul ...................................

  ....................- Iei -

din care

Nr.
crt. Ac iunea/activitatea/categoriile de cheltuieli Valoare

total
din

fonduri
publice

din
veniturile
proprii ale
structurii
sportive

1. Ac iunea/activitatea
..............................................................,
Total ...................., din care:
a) .......................................................................
b) .......................................................................
[a), b), .................- categorii de cheltuieli; de
exemplu: cazare: 10 persoane x 50 lei (RON) x 5
zile aloca ie de mas : 10 persoane x 30 lei (RON) x
6 zilei

2. Ac iunea/activitatea
..............................................................,
Total ........., din care:

a) .......................................................................

b) .......................................................................
  TOTAL:

Reprezentan i legali:
.......................................
(numele, prenumele, func ia, semn tura i tampila beneficiar)
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ANEXA Nr. 4

Beneficiar  ...................
Scopul, obiectivele i indicatorii de evaluare ai proiectului ..........................................,
Programului ............................

A)   Scopul:

B) Obiective: -    obiectivul general: ...................................................................
       -     obiective specifice: ........................................................................................

C)   Indicatori
      C1   Indicatori de eficien  (denumire, unitate de m sur ):

a)....................................................................................................................
b)....................................................................................................................

       C2 Indicatori fizici (denumire, unitate de m sur ):
a)....................................................................................................................
b)....................................................................................................................

     C3 Indicatori de rezultat (denumire, unitate de m sur ):
a)....................................................................................................................
b)....................................................................................................................

Reprezentan i legali:
(numele, prenumele, func ia, semn tura i tampila beneficiar )
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ANEXA Nr. 5

DECLARA IE DE IMPAR IALITATE

Reprezint  conflict de interese orice situa ie care îl împiedic  pe beneficiar în orice moment s  ac ioneze în
conformitate cu obiectivele Consiliului Jude ean Maramure , precum i situa ia în care executarea obiectiv i
impar ial  a func iilor oric rei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromis  din motive
familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alt  persoan .
 Subsemnatul, ca persoan  fizic  sau ca persoan  cu drept de reprezentare a organiza iei solicitante în ceea ce
prive te implementarea proiectului, m  oblig s  iau toate m surile preventive necesare pentru a evita orice conflict de
interese, a a cum acesta este definit mai sus i de asemenea, m  oblig s  informez Consiliul Jude ean Maramure  despre
orice situa ie ce genereaz  sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele i prenumele:

Func ia:

Semn tura i tampila:
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ANEXA Nr. 6

RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL ANTERIOR

VIZAT DE Direc ia Jude ean  pentru Sport  Maramure .

Denumirea complet  a structurii sportive:

________________________________________________________________________________
__
str. _______________________, nr. _____, nr. telefon: _______________nr. fax
________________, e-mail ______________________ Cod Fiscal: _________________ CIS
_______________________ Cod IBAN: _______________________________, deschis la
________________________________

Resurse umane ale structurii sportive:
Num r de personal salariat - total ____, din care antrenori (pentru cluburile sportive) _____
a. Num r de sec ii pe ramur  de sport (pentru cluburile sportive) ________
b. Num r de sportivi legitima i pe sec ii _________
c. Num r de sportivi nelegitima i (grupe de încep tori) pe sec ii _________

 Raport de activitate (raport narativ) - nu va dep i o pagin i pentru o evaluare de ansamblu a
Clubului Sportiv i va cuprinde urm toarele date:

− Descrierea pe scurt a activit ilor sportive desf urate pân  la data întocmirii raportului
− Rezultate ob inute în  anul anterior
− Competi ii organizate în anul anterior
− Alte comentarii (dup  caz , ecouri de pres , colaborarea cu al i parteneri etc.)

Rezultate ob inute în anul competi ional anterior:

Obiective
realizate/
sec ie

Campionat
Na ional

Cupa
României

C Campionat
B  balcanic

Campionat/
Cup
European

Campionat/
Cup
Mondial

Alte
competi ii

seniori

juniori I

juniori II

juniori III
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DECLARA IE

Subsemnatul ______________________________domiciliat în ________________________ str.
_________________________nr.________,
posesor al C.I. seria_______nr__________ declar pe proprie r spundere c  în data de ___________ am
depus un proiect de finan are nerambursabil -domeniul SPORT, înregistrat sub nr.
__________________, i am completat datele solicitate potrivit Ghidului aprobat prin Hot rârea
Consiliului jude ean Maramure  nr._________
       Declar de asemenea c  nu am alte documente pentru sus inerea proiectului, datele cuprinse în plicul
închis fiind cele ce pot fi luate în considerare de Comisia de selec ie pentru aprecierea ofertei,
asumându- i responsabilitatea pentru eventuala declarare ca neeligibil a proiectului, ca urmare a
nedepunerii tuturor documentelor sau complet rii defectuoase a cererii de finan are.

Data _____________

                                                            Semn tura__________________
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DECLARA IE DE IMPAR IALITATE
- pentru membrii comisiei de evaluare-

Subsemnatul ....................... de in, ca membru al Comisiei de evaluare i selec ionare a
structurilor sportive care pot primi subven ii de la bugetul de stat sau, dup  caz, de la bugetele
locale, calitatea de evaluator al proiectelor respectiv a ac iunilor/activit ilor sportive înaintate
comisiei.

Declar prin prezenta c  nici eu i nici so ul/so ia, rudele sau afinii mei pân  la gradul al II-
lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în leg tur  cu cererile de
acordare a subven iilor pentru finan area integral  sau par ial  a  proiectelor respectiv a
ac iunilor/activit ilor sportive înaintate Comisiei de evaluare i selec ionare a structurilor sportive,
care pot primi subven ii de la bugetul de stat sau, dup  caz, de la bugetele locale.

Confirm c , în situa ia în care a  descoperi, în cursul ac iunii de selec ionare i evaluare, c
un astfel de interes exist , voi declara imediat acest lucru i m  voi retrage din comisie.

Data ............. Semn tura .....................


