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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea normelor financiare referitoare la utilizarea sumelor alocate de Consiliul

jude ean prin contracte de sus inere financiar  a activit ilor sportive

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Matei C lin, vicere edinte al Consiliului
jude ean Maramure i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico - financiare i ale
comisiei pentru protec ia mediului, turism, tineret i sport;

Luând în considerare dispozi iile Hot rârii Consiliului jude ean nr. 23/2012 privind
aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2012, a Hot rârii nr. 34/2012 privind
aprobarea aloc rii de sume din bugetul propriu al jude ului pentru finan area programelor
structurilor sportive de performan   de prim e alon;

Pe baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 69/2000 a Educa iei fizice i sportului, cu
modific rile i i complet rile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) 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   normele financiare referitoare la utilizarea sumelor alocate de Consiliul
jude ean prin contracte de sus inere financiar  a activit ilor sportive, anex  la prezenta hot râre.

Art.2.  Dispozi iile prezentelor norme sunt aplicabile contractelor de finan are încheiate cu
structurile sportive de performan  de prim e alon.

Art.3. Prezenta hot râre 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;
- Compartimentul de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
- Direc iei Jude ene de Tineret  i Sport;
- Compartimentului de audit intern;
- Structurilor sportive de performan  de prim e alon.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 30 voturi „pentru”, i o ab inere în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din 21 martie 2012. Au fost prezen i 31 de consilieri jude eni din
totalul de 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 21 martie 2012
Nr. 53
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Anex  la HCJ MM nr. 53 din 21 martie 2012

NORME FINANCIARE REFERITOARE LA UTILIZREA SUMELOR ALOCATE DE
CONSILIUL JUDE EAN PRIN CONTRACTE DE SUS INERE FINANCIAR  A

ACTIVIT II SPORTIVE

I. DEFINI II
Art.1. În în elesul prezentelor norme, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele

semnifica ii:
1. activitate sportiv  - complex de ac iuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective

cu caracter sportiv.
Categoriile de ac iuni care constituie activitatea sportiv  sunt:

- ac iunile de preg tire sportiv ,
- competi iile sportive
- alte ac iuni sportive

2. ac iune de preg tire sportiv  - ac iune sportiv  desf urat  în ar  sau în str in tate,
realizat  în baza unui program stabilit. sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate,
având ca scop dezvoltarea psihomotric  a individului i participarea la competi ii sportive;

3. competi ie sportiv  - ac iune sportiv  organizat  de structuri sportive i/sau de alte entit i
competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive,
realizarea de recorduri i/sau ob inerea victoriei astfel :

a) competi ie sportiv  intern  de nivel na ional - competi ie sportiv  intern  care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câ tig tor la nivel
na ional;

b) competi ie sportiv  interna ional  - competi ie sportiv  la care, conform
regulamentelor de desf urare, pot participa sportivi din cadrul unor organiza ii
sportive din mai multe ri;

4. alte ac iuni sportive - ac iuni care prezint  interes pentru activitatea sportiv , altele decât
competi iile sportive i cele de preg tire sportiv , desf urate în ar  sau în str in tate, cum ar fi:
congrese, conferin e, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi
de experien , gale, expozi ii, cursuri i stagii de practic i specializare sau perfec ionare i altele
asemenea, precum i ac iuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultan i altele
asemenea;

5. alimenta ie de efort - tip de alimenta ie special , necesar  compens rii pierderilor de
nutrien i în urma efortului depus de sportivi în programele de preg tire i de participare în
competi ii;

6. sus in toare de efort - substan e sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope
utilizate în vederea reechilibr rii biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ i
accelereaz  refacerea dup  efort, contribuind indirect la sus inerea biologic  a efortului urm tor;
substan e care nu sunt incluse pe lista substan elor interzise întocmit  de Agen ia Mondial
Antidoping (WADA);

7. antrenor sau profesor care a selec ionat i promovat - persoan  calificat  care se ocup
de selec ia i preg tirea de baz  a sportivilor dintr-o ramur  sportiv , asigurând promovarea
acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportiv , de la un nivel sc zut al aptitudinilor i
abilit ilor sportive spre înalta performan  sportiv . Activitatea acestora trebuie eviden iat  de
cluburile sportive i confirmat  de federa ia sportiv  na ional  de specialitate;

8. organiza ii sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de
înfiin are sau statutului, pot organiza, participa i/sau finan a, dup  caz, ac iuni sportive.
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II. PARTICIPAN II LA AC IUNILE SPORTIVE

1. Ac iunile de preg tire sportiv  interne i interna ionale
Art. 2. (1) Ac iunile de preg tire sportiv  se aprob  de conducerea organiza iilor sportive

care le organizeaz .
(2) La ac iunile prev zute la alin. (1) pot participa:

a) sportivi;
b) antrenori;
c) medici, asisten i medicali, maseuri, fizioterapeu i, cercet tori, operatori video,

al i speciali ti care contribuie la realizarea preg tirii.
(3) Persoanele prev zute la alin. (2) lit. b) i c) pot beneficia pe perioada ac iunilor de

preg tire sportiv  de acelea i drepturi ca i sportivii, cu excep ia cazurilor în care ac iunile sunt
organizate în localit ile în care î i au domiciliul aceste persoane i organizatorii au stabilit s  nu
locuiasc  cu sportivii cantona i, situa ie în care vor beneficia de una sau dou  mese pe zi, dup  caz.

(4) Num rul, structura i componen a nominal  ale participan ilor la ac iunile de preg tire
sportiv  se stabilesc de organiza iile sportive organizatoare, în func ie de ramura de sport, de scopul
i importan a ac iunii i de resursele financiare prev zute în buget.

2. Competi iile sportive i la alte ac iuni sportive interne i interna ionale
Art.3. (1) La competi iile sportive interne i interna ionale, în afar  de sportivi, pot participa

antrenori, medici, asisten i medicali, fizioterapeu i, operatori video, al i speciali ti, precum i alte
persoane din cadrul autorit ii, institu iei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia,
care contribuie la asigurarea condi iilor tehnice i administrative necesare efectu rii deplas rii,
particip rii sportivilor în competi ie i realiz rii obiectivelor propuse.

(2) Sportivii i celelalte persoane care particip  la competi iile sportive alc tuiesc delega ia
sportiv  a organiza iei sportive pe care o reprezint .

(3) Num rul, structura i componen a nominal  ale delega iei sportive care particip  la
competi ii sportive i perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organiza ia sportiv  pe care o
reprezint , în raport cu regulamentul competi iei, necesit ile concrete de îndeplinire a obiectivelor
stabilite i cu încadrarea în fondurile prev zute în buget.

3.   Alte ac iuni sportive interne i interna ionale
Art.4. Num rul, structura i componen a nominal  ale participan ilor  la alte ac iuni sportive

interne i interna ionale se stabilesc, dup  caz, de organiza ia sportiv  organizatoare sau participant
la ac iune, în raport cu regulamentele ori condi iile de participare comunicate de organizatori,
scopul i obiectivele ac iunii i prevederile bugetare aprobate cu aceast  destina ie.

III. CATEGORIILE DE CHELTUIELI CE POT FI EFECTUATE PENTRU
REALIZAREA AC IUNILOR SPORTIVE

A. Cheltuieli de transport
Art.5. (1)Transportul participan ilor la ac iunile sportive organizate în ar , în alt  localitate

decât cea în care î i au domiciliul ace tia precum i la c iunile sportive organizate în str in tate , se
poate efectua, dup  caz:

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distan e de pân  la 300 km i clasa I pe
distan e mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permis i se
pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul c toriilor efectuate pe distan e
mai mari de 300 km i pe timp de noapte;

b) cu mijloace de transport auto ale entit ilor organizatoare sau participante;
c) cu mijloace de transport în comun;
d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare i altele

asemenea;
e) cu avionul, clasa economic ;
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f) cu navele de c tori, dup  tariful clasei I;
g) cu autoturismul proprietate personal , în condi iile legii.

(2) La ac iunile de preg tire sportiv  care se desf oar  în localitatea în care î i au
domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de
transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desf urare a ac iunii de preg tire, pe baza
legitima iilor de c torie sau a abonamentului.

(3)Transportul participan ilor de la locul de cazare la locul de desf urare a ac iunii se poate
face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personal  sau cu
mijloace de transport în comun, în condi iile legii.

Art.6. (1) La ac iunile sportive organizate în ar i în str in tate se pot deconta drept
cheltuieli de transport i:

a) taxele pentru trecerea podurilor;
b) taxele de traversare cu bacul;
c) taxele de aeroport, gar , aerogar  sau port;
d) alte taxe privind circula ia pe drumurile publice, prev zute de dispozi iile legale în

vigoare;
e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de vitez , precum i

comisioanele percepute de agen iile de voiaj;
f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale i echipament

sportiv, aparatur  medical i altele asemenea.
 (2) La ac iunile sportive interne i interna ionale se mai pot efectua cheltuieli privind:

a) transportul materialelor i echipamentelor sportive, al medicamentelor i aparaturii
medicale necesare sportivilor i personalului tehnic pentru efectuarea preg tirii i/sau
particip rii la competi ia sportiv ;

b) transportul documenta iilor, al altor materiale necesare îndeplinirii ac iunii;
c) transportul pe destina ia dus-întors dintre aeroport sau gar i locul de cazare.

B. Cheltuieli de cazare
Art.7. (1)Cazarea participan ilor la ac iunile de preg tire sportiv  organizate în ar i la

competi iile sportive interne se poate face, dup  caz:
a) în unit ile de cazare pentru sportivi;
b) în c mine colare sau studen ti;
c) în moteluri, campinguri sau în hoteluri pân  la categoria 4 stele inclusiv.
(2) Cazarea participan ilor la competi iile sportive i la alte ac iuni sportive interna ionale

organizate în ar  sau în str in tate  se poate face în hoteluri pân  la categoria 5 stele inclusiv.
(3) În cheltuielile de cazare se includ, pe lâng  tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii

pe plan local, precum i costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.
(4) În cazul în care domiciliul sportivilor se afl  în alt  localitate decât sediul social al

clubului, clubul poate asigura cheltuielile privind închirierea unei locuin e pentru sportivii
legitima i.

C. Cheltuieli de mas
Art.8.  (1) Participan ii la ac iunile de preg tire, la competi iile sportive precum i la alte

ac iuni sportive interne pot primi pe perioada acestor ac iuni mas  în valoarea de 100 lei/zi.
(2) Pentru participan ii la ac iuni sportive interna ionale se pot efectua cheltuieli de mas   în

limita diurnei zilnice pe persoan  ce se acord  pentru ara respectiv  . Perioada pentru care se
acord  diurna în valut  se determin  în condi iile legii.

(3) La încheierea competi iilor sportive i a altor ac iuni sportive interna ionale desf urate
în ar  se poate organiza i finan a o mas  oficial  cu sportivii, antrenorii, arbitrii i oficialii
participan i, precum i cu alte persoane care au contribuit la organizarea ac iunii, în limita sumei de
100 lei de persoan . În cadrul meselor oficiale se pot deconta i b uturi alcoolice.
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(4) În perioada de preg tire i pe parcursul particip rii la  competi iile sportive clubul  poate
asigura sportivilor b uturi r coritoare în sum  de pân  la 10 lei/zi/persoan /joc sau reuniune.

(5) La ac iunile de preg tire sportiv i la competi iile sportive sunt interzise includerea i
decontarea în cadrul cheltuielilor de mas  a b uturilor alcoolice.

D. Alte categorii de cheltuieli
Art.9. (1) Pentru organizarea, respectiv desf urarea ac iunilor sportive reglementate de

prezentele norme, organiza iile sportive pot efectua, dup  caz, cheltuieli i pentru:
a) servicii de închiriere de baze sportive, s li de conferin , spa ii, aparatur  birotic i alte

bunuri necesare organiz rii ac iunilor;
b) refacere dup  efort, recuperare i igien  personal , cum ar fi saun , masaj i altele

asemenea;
c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice i a respect rii normelor de paz i

protec ie contra incendiilor, la locul de desf urare a ac iunilor sportive;
d) acordarea, în baza prescrip iilor medicale de medicamente, materiale  sanitare, vitamine

i sus in toare de efort în sum  de 25 lei/zi pe sportiv precum i produse de masaj
utilizate în procesul de refacere i recuperare în sum  de pân  la 10 lei/zi/sportiv;

e) achizi ionarea de panouri i materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite
i alte materiale consumabile, aranjamente florale;

f) taxe/cotiza ii de înscriere i/sau de participare la ac iunile sportive, taxe de organizare a
ac iunilor, în condi iile stabilite de organizatori;

g) ob inerea vizelor de intrare în rile în care au loc ac iunile;
h) cheltuieli medicale pentru vaccinuri i medicamente specifice unor ri sau localit i,

cheltuieli pentru asigurarea medical  a persoanelor;
i) plata lectorilor i a translatorilor;
j) taxe de parcare i servicii de protocol la ac iunile sportive interna ionale;
k) comisioane i taxe bancare pentru ob inerea valutei.
l) asigurarea transportului sportivilor legitima i la club care nu au domiciliul în România în

ara de origine.
(2) Pentru realizarea ac iunilor de cercetare, documentare, informare, promovare,

consultan  în domeniul sportului, pentru formarea i perfec ionarea personalului de specialitate,
precum i a celorlalte ac iuni sportive, organiza iile sportive, în limita prevederilor bugetare
aprobate, mai pot efectua:

a) cheltuieli pentru procurarea de c i i alte publica ii cu profil sportiv;
b) cheltuieli pentru traducerea, tip rirea, multiplicarea i altele asemenea a materialelor de

specialitate din domeniu;
c) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice i de promovare a

activit ii sportive;
d) achizi ii de licen e pentru software de baz i upgrade, servicii de programare i de

între inere pentru aplica ii software în domeniul sportului;
e) cursuri de formare i perfec ionare a speciali tilor.

E. Indemniza ii, prime i burse
Art.10. (1) Sportivii legitima i ai clubului sportiv, antrenorii acestora, precum i al i membri

ai colectivelor tehnice pot primi pe perioada ac iunii de preg tire a competi iei sportive la care
particip  o indemniza ie în sum  de pân  la 3000 lei/lun , în baza criteriilo stabilite de club.

(2) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competi iilor interne de nivel na ional de seniori,
clubul poate acorda premii de joc în sum  de pân  la 1000 lei/sportiv pentru meciurile câ tigate iar
la jocurile sportive, în cadrul competi iilor sportive interna ionale un premiu de pân  la 1500
lei/sportiv pentru meciurile câ tigate.

(3) Antrenorul principal poate primi un premiu echivalent cu cel mult dublul celui mai mare
premiu acordat unui sportiv iar antrenorii secunzi un premiu în cuantum de pân  la 80% din premiul
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acordat antrenorului principal, pentru meciurile câ tigate în cadrul competi iilor interne i
interna ionale.

F. Dispozi ii finale
Art.11. Premiile, primele i alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impoziteaz

potrivit legii.
Art.12. Cheltuielile pentru realizarea competi iilor sportive interne se efectueaz  astfel:

a) cheltuielile de organizare a competi iei, de c tre organizatorul competi iei, potrivit
regulamentului acesteia;

b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, mas , transport, tax  de
participare i altele asemenea, de c tre cluburile sportive sau asocia iile sportive

 personalitate juridic , dup  caz, pentru sportivii proprii înscri i la competi ia
respectiv , precum i pentru ceilal i membri ai delega iei sportive.

Art.13. Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizeaz  potrivit
normelor privind finan ele publice.

Art.14. Organiza iile sportive pot aloca fonduri peste limitele prev zute în prezentele norme
pe seama sumelor ob inute din sponsoriz ri, în condi iile legii.

Art.15.  Sumele prev zute în prezentele norme includ i taxa pe valoarea ad ugat .
Art.16. Modul de utilizare a sumelor alocate i încadrarea în normele financiare aprobate

prin prezenta hot râre, va fi verificat  de personalul de specialitate din cadrul Compartimentului de
audit intern al Consiliului jude ean Maramure .


