
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la : - aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile 

din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pentru 

domeniul sport pe anul 2012 ; 

- numire comisie de evaluare și selecție a proiectelor 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.  1531/20.02.2012 cu privire la  Proiectului de hotărâre 

1532/20.02.2012; 

- raportul Direcţiei Economice nr. 1533/20.02.2012 la proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pentru domeniul 

sport pe anul 2012  și numire comisie de evaluare și selecție a proiectelor ; 

- raportul comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement nr. 

1595/21.02.2012; 

- raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii nr. 1592/21.02.2012; 

- raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget-finante, integrare europeana, 

Administrarea domeniului public si privat al judetului nr. 1613/22.02.2012; 

- raportul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, 

protecţie copii şi culte 1591/21.02.2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 14/26.01.2012 cu privire la stabilirea  unor 

măsuri în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul public 

al Judeţului Olt pentru anul 2012 în domeniul sportului ; 

- prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



- Ordinul nr. 130/2006 emis de Președintele 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,modificat prin Ordinul nr. 236/2006 ; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, 

criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare ; 

- prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 , cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a) şi art.97 alin.(1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta  h o t ă r â r e: 

 

 Art.1. Se aprobă Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pentru domeniul sport 

pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.  Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive se numește prin dispoziţia 

preşedintelui Consiliului Județean Olt. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Serviciului financiar – 

contabilitate şi informatică, Direcției Buget-Finanțe din cadrul  aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
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