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R A P O R T
privind rezultatul selecției proiectelor sportive care vor fi finanțate din fonduri publice

în anul 2019, potrivit Legii educației fizice și sportului nr.69/2000

Comisia pentru selectarea proiectelor sportive în vederea atribuirii contractelor de
finanţare din fonduri publice în anul 2019, potrivit Legii educaţiei fizice și sportului
nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constituită prin Dispoziția primarului
orașului Ianca nr.350/28.06.2019, întrunită în ședință de lucru în zilele de 7 și 21 august
2019, a constatat următoarele:

1.-pe data de 3 iulie 2019 s-a afișat la sediul instituției și s-a publicat pe pagina proprie
de internet anunțul de intenție privind atribuirea de contracte de finanţare pentru anul
financiar 2019, în baza Regulamentului de acordare a  finanţării pentru proiecte sportive din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nr.34/2019;

2.-în anunț s-a precizat că suma totală alocată finanțării activităţilor şi proiectelor
sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi
„Sportul pentru toţi” este de 200.000 lei, iar perioada de depunere a proiectelor și
documentelor aferente fiind 04.07-05.08.2019. De asemenea, în anunț s-au prezentat
documentele obligatorii care trebuie să însoțească cererea de finanțare, precum și
criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant, astfel:

a)-să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, sau o instituţie/organizaţie
îndreptăţită să solicite finanţarea, având sediul sau care își desfășoară activitatea pe raza
U.A.T. Oraș Ianca, constituită ca persoană juridică fără scop patrimonial, deţinătoare a
certificatului de identitate sportivă;

b)-să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la
asociaţia judeţeană pe ramură de sport, după caz;

c)-să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie a anului
precedent la organul fiscal competent;

d)-să contribuie cu 10% din valoarea totală de finanţare a proiectului sportiv;
e)-să nu aibă obligaţii de plată la bugetul local, la data depunerii cererii de finanțare;
f)-să nu aibă obligaţii de plată la bugetul de stat, sau la bugetul asigurărilor sociale de

stat;
g)-să nu se afle în litigiu cu autoritățile administrației publice locale sau cu instituțiile

subordonate;
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h)-să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
i)-să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a regulamentelor,

precum şi a legii;
j)-să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să nu se afle deja

în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k)-să depună cererea de finanţare în termenul stabilit în anunț;
În fine, în anunț s-a mai precizat că bugetul proiectului rămâne ferm pe toată durata de

îndeplinire a contractului de finanţare, că evaluarea cererilor/proiectelor depuse în vederea
finanţării se va realiza după data de 6 august 2019 și că lista finală a beneficiarilor finanţării
va fi publicată pe pagina proprie de internet.

Pe data de 7 august 2019 comisia s-a întrunit în prima ședință de lucru, în care a fost
ales președintele, au fost completate declarațiile de imparțialitate și s-a făcut o primă
analiză a singurului dosar depus pentru finanțare în perioada stabilită, cel al Clubului
Sportiv Viitorul Ianca, înregistrat sub nr.16566/05.08.2019, ora 1245.

În această etapă s-a constat că dosarul depus conține toate documentele obligatorii
prevăzute de Regulamentul de acordare a  finanţării pentru proiecte sportive din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 34/25.04.2019 și reluate în Anunț, după
care s-a trecut la analizarea conținutului fiecărui document existent la dosar.

În esență, s-a constatat că proiectul cuprinde activitățile sportive legate de participarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în turul Ligii a-3-a a Campionatului Național de Fotbal și în
primele faze ale Cupei României, începând cu sezonul competițional 2019-2020, activități
care vin să promoveze și imaginea orașului Ianca în localitățile din care provin ceilalți
competitori din Liga a 3 a și din Cupa României. De altfel și în acest scop au fost alocate
fondurile publice în bugetul local din acest an financiar.

Dat fiind faptul că pe parcursul analizei făcute asupra documentelor s-au constatat
unele aspecte care trebuie lămurite, comisia a concluzionat că se impune solicitarea de
clarificări și a stabilit ca termen limită data de 20 august 2019. Clubul s-a conformat și a
prezentat prin adresa nr.232/20.08.2019 clarificările și documentele solicitate, astfel:

1.-titularul contului bancar din cererea de finanțare este Clubul Sportiv Viitorul Ianca și
nu președintele acestuia, rectificându-se eroarea din cerere;

2.-s-a prezentat Raportul Federației Române de Fotbal din data de 6 august 2019,
privind afilierele cluburilor nou promovate în Liga a 3 a, unde la pct.8 figurează și Clubul
Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca;

3.-s-a depus Certificatul nr.1936/228/2019 de la Judecătoria Făurei, potrivit căruia pe
rolul acestei instanțe s-a înregistrat cereea pentru modificarea și completarea actului
constitutiv al Clubului, în sensul înlocuirii unor membri fondatori, retrași la cerere sau
decedați;

4.-în fine, s-a prezentat detalierea capitolului de cheltuielie, referitoare la contractele de
activitate sportivă încheiate cu cei 18 sportivi.

În continuare, nemaifiind alte aspecte de clarificat, s-a trecut la completarea fișelor
individuale de evaluare și punctaj de către fiecare membru al comisiei, iar punctajul final,
rezultat din media celor cinci fișe individuale, a fost de 54,8 puncte dintr-un total de maxim
73 puncte, proiectul fiind declarat eligibil.
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Prin urmare, comisia propune domnului Primar și Consiliului Local al Orașului Ianca
promovarea, respectiv adoptarea Hotărârii pentru aprobarea finanțării proiectului sportiv
„Fotbalul local-tradiție și performanță” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul
programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, având ca scop finanțarea activităților
legate de participarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în turul Ligii a-3-a a Campionatului
Național de Fotbal și în primele faze ale Cupei României, începând cu sezonul
competițional 2019-2020, în limita sumei de 200.000 lei alocată din bugetul local în anul
2019.

De asemenea, în scopul promovării imaginii orașului Ianca în localitățile din care provin
ceilalți competitori din Liga a 3 a și din Cupa României, comisia propune ca echipamentul
de prezentare și de joc să aibă înscris Consiliul Local-Oraș Ianca.
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