
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentației pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte 

finanțate din fondurile publice ale comunei Domnești pe anul 2016 privind sprijinirea 
cluburilor sportive de drept privat şi /sau asociaţiilor sportive pe ramură de sport prin 

programul Promovarea sportului de performanţă precum și aprobarea
comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte 

Consiliul local Domnești, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa ordinară 

Având în vedere 
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești;
- Expunerea de motive a Primarului;
- Raportul compartimentului de specialitate prin care se propune aprobarea Documentaţiei 

pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte finanţate din fondurile publice ale 
comunei Domnești pe anul 2016 privind sprijinirea cluburilor sportive de drept privat şi /sau 
asociaţiilor sportive pe ramură de sport prin programul Promovarea sportului de performanţă 
precum şi aprobarea comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte;

- Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Domnești.
În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi non - profit de interes general, Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 
cu completările şi modificările ulterioare; 

- OUG nr. 58/2014privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte 
normative;)

- Ordinului nr. 130/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale 
asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , modificată şi completată, HG nr. 
1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă , modificată şi 
completată 

- Ordinului MTS nr. 13/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la finanţarea 
programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri 
de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului 

- Legii nr. 188/1999, rerep. privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată,                                

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b) şi d) coroborat cu alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.6, 
art.45 şi art.115 alin. (1) lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind administraţia publică locală, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aprobă Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte 
finanţate din fondurile publice ale comunei Domnești pe anul 2016 privind sprijinirea cluburilor 
sportive de drept privat şi /sau asociaţiilor sportive pe ramură de sport prin programul Promovarea 
sportului de performanţă conformAnexei,parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2 Se împuterniceşte Primarul comunei Domnești pentru emiterea unei dispoziţii de 
constituire a:

(1) Comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte în următoarea componenţă: 
- 3 consilieri locali– președinții Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești
- 2 funcţionari publici din cadrul Compartimentul financiar-Contabilitate şi Compartimentul Achiziţii 
Publice – Investiţii, Administrarea Domeniului Public și Privat;

(2) Comisiei de soluționare a contestațiilor a rezultatelor obținute în urma evaluării 
proiectelor sportive în următoarea componență: 
- 3 consilieri locali secretarii Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești;
-2 funcţionari publicidin cadrul Compartimentul financiar-Contabilitate şi Compartimentul Achiziţii 
Publice – Investiţii, Administrarea Domeniului Public și Privat;

(3) Secretariatul celor două comisii va fi asigurat de 1 funcționar din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, fără drept de vot. 

Art. 3 La solicitarea primarului, opţional, comisiile prevăzute la art. 2 se pot completa cu un 
specialist în domeniu (expert cooptat) fără drept de vot.

Art. 4 Se aprobă accelerarea procedurii de selecţie a proiectelor, conform prevederilor art. 20 
alin. 2 din Legea nr. 350/2005, modificată şi completată, data limită a depunerii propunerilor de 
proiecte fiind de 15 zile de la data publicării anunţului de participare în MO Partea a VI – a. 

Art. 5 Primarul comunei Domnești, prin aparatul de specialitate, Compartimentul financiar-
Contabilitate şi Compartimentul Achiziţii Publice – Investiţii, Administrarea Domeniului Public și 
Privat  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    
BOȘCU NINEL CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate

/Secretarul Comunei Domnești
Zanfir Maria

Nr. 96
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.08.2016
Cu un nr. de 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține”
Din nr. total de 14 consilieri prezenţi
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri   


