Programe și proiecte sportive
a)
formularul de solicitare a finanţării nerambursabile prevăzut în anexa nr. 2 la
prezentul;
b)
prezentarea programului și proiectuluisportiv propus;
c)
dovada existenţei surselor de finanţare proprii (extras de cont), pentru minim 10%
raportată la suma solicitată pentru finanțare;
d)
raport privind activitatea solicitantului în ultimii 3 ani calendaristici;
e)
acte care atestă înfiinţarea şi funcţionarea: actul constitutiv, statutul, actele
doveditoare ale sediului, acte adiţionale la acestea (dacă este cazul) și dovada înscrierii în
registrul asociațiilor și fundațiilor (fără a fi prezentate limitativ), (copie)
f)
certificatul de înregistrare fiscală, (copie)
g)
certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent;
h)
situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent respectiv
2019- balanța și bilanțul înregistrat la organul fiscal, (copie)
i)
acte din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile (valabile pe toata perioada
contractului de finanțare, după caz acte adiționale), în cazul în care programele sau
proiectele nu se organizează la sediul solicitantului, (copie)
j)
certificatul de identitate sportivă, (copie)
k)
dovada afilierii la federaţiile sportive naţionale şi/sau la asociaţiile judeţene pe
ramură de sport, după caz, (copie)
l)
dovada că dispune de cadre tehnice (profesori de educaţie fizică şi sport, antrenori,
instructori sportivi) calificate în condiţiile legii, la activităţile pentru care se solicită finanţarea
nerambursabilă, (copie)
m)
declarație pe proprie răspundere privind încadrarea în prevederile art. 12 alin. 1 și
alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv, că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea
proiectului din documentația atașată cererii tip,
n)
declaraţia de imparţialitate;
o) copie după actul de identitate al președintelui asociației;
p) alte documente relevante privind activitatea asociaţiei, fundaţiei sau organizaţiei
neguvernamentale fără scop patrimonial, după caz.

Structura sportiva ..................
Nr. ......... din ...................

CERERE DE FINANŢARE-CADRU
pentru cluburile/asociațiile sportive care inițiază si organizează programe și proiecte sportive

A. Date privind structura sportiva
1. Denumirea structurii sportive .......................................................................
2. Adresa ..........................................................................................................
3. Certificat de identitate sportiva nr. ...................................
4. Cont nr. ................................................................................., deschis la ................................
5. Cod fiscal .......................................................................
6. Alte date de identificare: .................................................
Telefon ........................... Fax………………………….……..
E-mail ............................ Web ............................................
care solicită finanţarea nerambursabilă de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara în sumă
_________________________ lei.
7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive,
telefon) ..................................................................................................................
7.1. Coordonator ...............................................................................................
7.2. Responsabil financiar .................................................................................
7.3. Responsabil cu probleme tehnice ..............................................................
7.4. Alţi membri, după caz .................................................................................
B. Date privind proiectul
1. Denumirea proiectului ...................................................................................
2. Scopul ...........................................................................................................
3. Obiective specifice …………………………....................................................
4. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului ............................................................
5. Perioada de derulare/acţiune/activitate …………………................................
6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate .........................................................
7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate ......................................
8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de
finanţare), conform tabelului de mai jos:

Nr.
crt

Programul, proiectul, acţiunea/activitatea,
categoria de cheltuieli*

1.

I Programul_____________________
-total _________________________
1.1. Acţiunea/activitatea
total_______________
din care:____________________
(se detaliază categoriile de cheltuieli)
1.2. Acţiunea/activitatea_____________
total _______________________
din care:______________________
-

Valoarea
totală

din care
suma solicitată din venituri proprii
fonduri publice
ale structurii
sportive

*) Finanţarea nerambursabilă care urmează să se acorde nu are în vedere acoperirea cheltuielilor cu:
prime, salarii, cheltuieli de personal, cheltuieli cu mijloacelor fixe, întreţinerea şi repararea acestora, alte
cheltuieli proprii beneficiarului de subvenţie, care nu au fost incluse în Regulament.
Cheltuielile se decontează conform Legii 350/2005, completată cu dispoziţiile Legii 273/2006, respectiv
legislaţia specifică domeniului pentru care se solicită finanţarea.
C. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din
cadrul proiectului
1. Resurse umane
1.1. Număr de personal salariat - total ..................................,
din care antrenori (pentru cluburile sportive) ............................
1.2. Număr de secţii pe ramura de sport (pentru cluburile sportive) .......
1.3. Număr de sportivi legitimati pe secţii ...............................
1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramura de sport judeteana/a municipiului
Bucureşti ...............................................
1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramura de sport judeteana/a
municipiului Bucureşti ....................................................

2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total ........ lei (RON),
din care:
- donaţii, sponsorizări ......................... lei (RON)
- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclama, publicitate etc.).................... lei
(RON)
- cotizatii, taxe, penalităţi etc. ................... lei (RON)
- alte venituri .................... lei (RON)
2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total .............. lei (RON),
din care:
- donaţii, sponsorizări .................. lei (RON)
- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclama, publicitate etc.) ............... lei
(RON)
- cotizatii, taxe, penalităţi etc. ................. lei (RON)
- alte venituri ................ lei (RON)
D. La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:
1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare;
2. declaraţia de imparțialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005;
3. declaraţie conform modelului de mai jos.
*Atenţie! Prezentul formular (împreună cu documentele anexate) se depune în 2 exemplare (original și
copie), iar paginile să fie numerotate, semnate de președintele asociației/ club sportiv, cuprinse într-un
opis, în plic închis, la registratura generală a Consiliului Judeţean Hunedoara în intervalul de timp
comunicat.
Documentele depuse în copie vor purta și mențiunea „ Conform cu originalul”.

Numele şi prenumele
Funcţia
Semnătura
Data

DECLARAŢIE

Subsemnatul
.........................................,
reprezentant
legal
ai
structurii
sportive ................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul
penal cu privire la falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezint îndeplineşte condiţiile
prevăzute de Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv:
a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
b) a publicat, în extras, raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul .......... în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, nr. .............; a înregistrat raportul de activitate în Registrul naţional al persoanelor
juridice fără scop patrimonial sub nr. ........;
c) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;
d) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către
asigurările sociale de stat;
e) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;
f) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor
proprii;
g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de
lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i ) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași
autoritate finanțare în cursul anului fiscal curent;
j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă de la instituția
…………………….,în sumă de ………… lei.
Prezenta reprezintă declaraţia pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la
art. 12 al 1 si 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
 am luat la cunoștință de prevederile regulamentului privind acordarea de finanțare
nerambursabilă persoanelor juridice fără scop patrimonial, care organizează programe și
proiecte și înțeleg să mă supun dispozițiilor lui;
 sunt de acord cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal
necesare participării la procedura de selecție în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă
de la bugetul județului Hunedoara;
 sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de
cercetare cu respectarea prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr.
679/2016.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Numele şi prenumele
Funcţia
Semnătura

DECLARAŢIA DE IMPARȚIALITATE
Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să
acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea
obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi
compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în
ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a
evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez
autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.
Numele şi prenumele
Funcţia
Semnătura

U.A.T Județul Hunedoara
Localitatea Deva
B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28
Județul Hunedoara
Solicitare de finanțare nerambursabilă pentru anul _____
NUMELE SI ADRESA COMPLETA A SOLICITANTULUI
CIF:
DENUMIREA PROIECTULUI
Domeniu:
□ CULTE
□ SPORT
□ TINERET
□ CULTURA
A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare
NR. TELEFON

