
 
PROIECTUL DE H O T Ă R Â R E nr.21 

din 9.04.2021  
privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive ”FLAMURA 

RACOVIȚENI” 
 

Subsemnatul  Manu Vergilius-Luis, primarul comunei Racovițeni, 
judeţul Buzău ; 

   Având în vedere : 
• Referatul de aprobare al Primarului comunei, înregistrată la 

nr.58/09.04.2021  ; 
• raportul  compartimentului din cadrul aparatului de specialitate , 

înregistrat la nr. 59/09.04.2021  ; 
• raporturile de avizare ale comisiilor de specialitate a consiliului local 

Racovițeni, înregistrate la   nr.37,38/09.04.2021 ; 
• prevederile art .3 ,alin.(1) si alin. (2), art.12 alin.(2),,art,67 alin (2) 

lit.”b” si art. 69 din Legea 69/2000, legea educatiei fizice si sportului 
cu modificarile si completările ulterioare si prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 1447/2007,privind aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă,cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• prevederile art. 3,alin.(2),art.11,art.12,art.20,lit.alin.(1) ”h„ si lit”k„ și 
Anexa nr.2, Cap. II,punctul 9,lit.”b„ din Legea nr.273/2006 privind 
finantele  publice  locale, cu modificarile completările 
ulteriore ;prevederile art.129 alin.(2) lit.d),alin.(7) lit.f) din O.U.G. nr 
57/2019,privind Codul Administrativ 

• In temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019,privind Codul Administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

 
          PROPUNE : 

 
         Art. 1   Se aprobă  sustinerea financiară a Asociatiei Sportive 
”FLAMURA RACOVITENI”, pentru activitatea sportivă desfăsurată de 
catre echipa de fotbal in anul competițional 2021, conform contactului 
prevăzut în ANEXĂ, la prezenta hotărâre. 

 

R O MÂ N IA  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 



        Art. 2 (1) Asociația Sportivă ”FLAMURA RACOVIȚENI” va asigura 
dezvoltarea mișcării sportive de performanță pe raza comunei Racovițeni, 
respectând angajamentele asumate in contractul de sustinere financiară. 
            (2)Consiliul local al comunei Racoviteni va asigura 
finanțareaAsociației Sportive ”FLAMURA RACPVITENI” pentru 
actovitățile sportive ale ale echipei de fotbal cu suma de 15.000 lei, necesară 
in activitatea sportivă desfasurată in anul 2021, suma ce va fi prevăzută in 
bugetul local pe anul 2021 la Cap.67.02 ”Cultură ,recreere, religie”. 
               (3) Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor si a 
metodologiei de decontare, anexate la contractul de finantare.  
        Art. 3 Se imputernicește Primarul Comunei Racovițeni sa semneze 
contractul de finantare, prevăzut in ANEXĂ, care face parte din prezenta 
hotarâre 

                 Art.4     Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general       
al comunei, Institutiei Prefectului-judetul Buzau, Primarului comunei Racoviteni, 
consilierilor locali prin semnatura de luare la cunostinta, si va fi facuta public in 
format electronic pe site-ul institutiei la adresa www.racoviteni.ro . 
 
 
 

 
 

      Initiator: 
       Primar, 
Manu Vergilius-Luis                                               Avizat pentru legalitate 
                                                                                     Secretar general, 
                                                                                Ghioca Amalia-Cleopatra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.racoviteni.ro/


 
 H O T Ă R Â R E A  nr.21 

din 16.04.2021  
privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive ”FLAMURA RACOVIȚENI” 

 
Consiliul Local al comunei Racovițeni, judeţul Buzău ; 

   
Având în vedere : 

• Referatul de aprobare al Primarului comunei, înregistrată la nr. 
58/09.04.2021 ; 

• raportul  compartimentului din cadrul aparatului de specialitate , 
înregistrat la nr.59/09.04.2021  ; 

• raporturile de avizare ale comisiilor de specialitate a consiliului local 
Racovițeni, înregistrate la   nr.37,38/09.04.2021 ; 

• prevederile art .3 ,alin.(1) si alin. (2), art.12 alin.(2),,art,67 alin (2) 
lit.”b” si art. 69 din Legea 69/2000, legea educatiei fizice si sportului 
cu modificarile si completările ulterioare si prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 1447/2007,privind aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă,cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• prevederile art. 3,alin.(2),art.11,art.12,art.20,lit.alin.(1) ”h„ si lit”k„ și 
Anexa nr.2, Cap. II,punctul 9,lit.”b„ din Legea nr.273/2006 privind 
finantele  publice  locale, cu modificarile completările 
ulteriore ;prevederile art.129 alin.(2) lit.d),alin.(7) lit.f) din O.U.G. nr 
57/2019,privind Codul Administrativ 

• In temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019,privind Codul Administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

 
          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
         Art. 1   Se aprobă  sustinerea financiară a Asociatiei Sportive 
”FLAMURA RACOVITENI”, pentru activitatea sportivă desfăsurată de 
catre echipa de fotbal in anul competițional 2021, conform contactului 
prevăzut în ANEXĂ, la prezenta hotărâre. 
        Art. 2 (1) Asociația Sportivă ”FLAMURA RACOVIȚENI” va asigura 
dezvoltarea mișcării sportive de performanță pe raza comunei Racovițeni, 
respectând angajamentele asumate in contractul de sustinere financiară. 

 

R O MÂ N IA  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 
 
 



            (2)Consiliul local al comunei Racoviteni va asigura 
finanțareaAsociației Sportive ”FLAMURA RACPVITENI” pentru 
actovitățile sportive ale ale echipei de fotbal cu suma de 15.000 lei, necesară 
in activitatea sportivă desfasurată in anul 2021, suma ce va fi prevăzută in 
bugetul local pe anul 2021 la Cap.67.02 ”Cultură ,recreere, religie”. 
               (3) Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor si a 
metodologiei de decontare, anexate la contractul de finantare.  
        Art. 3 Se imputernicește Primarul Comunei Racovițeni sa semneze 
contractul de finantare, prevăzut in ANEXĂ, care face parte din prezenta 
hotarâre 

                 Art.4     Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general       
al comunei, Institutiei Prefectului-judetul Buzau, Primarului comunei Racoviteni, 
consilierilor locali prin semnatura de luare la cunostinta, si va fi facuta public in 
format electronic pe site-ul institutiei la adresa www.racoviteni.ro . 
 
 
  Presedinte de sedinta 
      Consilier local 
      Chelu Camelia                                                             Contrasemneaza 
                                                                                      Secretar general al comunei, 
                                                                                          Ghioca Amalia-Cleopatra  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Racoviteni în şedinţă ordinara din 
16.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 3) lit. (i) din O.U.G. nr. 57/2019 Codul 
administrativ cu un număr de 9 voturi pentru,  din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 
9consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.racoviteni.ro/


    
    Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 
     
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 
LOCAL NR. 21/16.04.2021  

0 1 2 3 
Nr. 
Crt. 

Operatiuni effectuate  Data: ZZ/LL/AA  Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura  

1 Adoptarea hotararii s-a făcut 
cu majoritatea simplă 
/absolute/ calificată  

16/04/2021  

2 Comunicată către primar  19/04/2021  
3 Comunicată către prefectul 

judeţului  
20/04/2021  

4 Aducerea la cunoştinţă 
publică  

19/04/2021  

5 Comunicarea numai în cazul 
celei cu character individual  

  

6 Hotărarea devine obligatorie 
sau produce efecte juridice 
dupa caz   

19/04/2021  

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul│administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare:  
^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 
sau simplă, după caz.    
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate 
în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două 
treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.“                                   ^2) Art. 197 alin. (2): 
„Hotărârileconsiliului local se comunică primarului.“  
^3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...   
^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile … se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.“  
^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.“ 
^6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă 
publică.“  
^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.“           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 

Comisia  pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea 
teritoriului,urbanism,protectia mediului si turism 

 
AVIZUL 

 
 

Nr.  37   din  09.04.2021   pentru P.H.C.L nr  21 ./ 09.04.2021    privind aprobarea sustinerii 
financiare a Asociatiei Sportive ”FLAMURA RACOVIȚENI” 

 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al 
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, 
               Comisia-pentru agricultura,activitati economico financiare, amenajarea teritoriului, 
urbanism,protecti mediuui si turism adopta urmatorul AVIZ  

    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr.21./09.04.2021 
privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive,,FLAMURA RACOVITENI,, 

 fără amendamente. 
    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
 
 
 
    Preşedintele Comisiei  
        Zamfirescu Dorel 

                                                                                              Secretarul Comisiei  
 Dumitru Daniela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 

Comisia  pentru invatamant ,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protecti 
copii,tineret si sport 

 
AVIZUL 

Nr. 38 din  09.04.2021 pentru P.H.C.L. nr. 21/ 09.04.2021privind privind aprobarea sustinerii 
financiare a Asociatiei Sportive ”FLAMURA RACOVIȚENI” 

 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al 
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, 
Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protetie 
copii,tineret si sport   adoptă următorul aviz. 
    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 21/09.04.2021 

 privind privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive ”FLAMURA 
RACOVIȚENI”  fără amendamente. 

    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
 
 
    Preşedintele Comisiei  
        Chelu Camelia 

                                                                                              Secretarul Comisiei  
 Samoila Dorin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZAU  
COMUNA RACOVITENI 
NR. 58/09.04.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

Privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive,,FLAMURA 
RACOVITENI,, in anul competitional 2021-2022 

 
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(2),art.11 art.12, art.20 lit.h) si 

lit.k),anexa II,pct.9,lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educaţiei fizice şi 
sportului, actualizată, autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile 
de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de 
profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să 
asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi 
sportului în comunităţile locale. Desemenea, art.69 din legea educaţiei fizice şi 
sportului precizează că Structurile sportive fără scop patrimonial pot beneficia de 
sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe 
sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile 
sportive respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după 
caz.  

Avand in vedere cererea adresata de conducerea Asociatiei 
Sportive,,FLAMURA RACOVITENI,, de a fi sprijiniti financiar pentru activitatea 
echipei de fotbal in competitiile sportive oficiale din anul 2021-2022 si luand 
în considerare faptul ca acesta activitate sportiva de echipa este una de 
traditie in comuna Racoviteni, am intiat prezentul proiect de hotarare pentru 
a incheia un contract de finantare cu aceasta asociatie- structura sportiva 
fără scop patrimonial, pentru asigurarea unor conditii minime organizatorice 
si materiale pentru practicarea sportului de perfomanta.  

 
 

 
INITIATOR 
  PRIMAR, 

MANU VERGILIUS-LUIS 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZAU  
COMUNA RACOVITENI 
NR. 59/09.04.2021 
 
 
                                        RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 la proiectul de hotărâre privind  aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei 
Sportive,,FLAMURA RACOVITENI,, in anul competitional 2021-2022 

 
        Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Manu Vergilius-Luis, 
primarul comunei Racoviteni, privind susţinerea financiară a Asociaţiei 
Sportive,,FLAMURA RACOVITENI,,, pentru activitatea competiţională a echipei 
de fotbal în anul 2021, am constatat că acesta îndeplineşte prevederile legale în 
vigoare, respectiv: ¬ art.3 alin.(1), art.12, art.67 alin.(2) litera “b” şi art.69 din 
Legea nr.69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind 
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; ¬ art.35 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
       Astfel, potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educaţiei fizice şi 
sportului, actualizată, autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de 
învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil 
au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure 
condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în 
comunităţile locale. 
       Desemenea, art.69 din legea educaţiei fizice şi sportului precizează că 
Structurile sportive fără scop patrimonial pot beneficia de sume de la bugetul de 
stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. 
       Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive 
respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz. În raport 
cu cele prezentate, considerăm că prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte 
condiţiile de oportunitate şi legalitate pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local.  
 
 
                                          Compartiment contabilitate 
       Micu Ramona-Cristina 


