Anexa nr. 1 la
HCL nr. 23/2010

REGULAMENT
Cu privire la depunerea şi selecţia proiectelor/programelor sportive
Termenul de depunere al proiectelor este 12.03.2015
Locul de depunere la Primăria Oraşului Covasna, Cam.6, Registratură.
Pentru a participa la selecţie, solicitantul trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
 este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile
legale;
 nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
 a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.
Documentaţiile de solicitare se înaintează îndosariate şi va conţine următoarele:
a) Formularul de solicitare a subvenţiei, bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului
declaraţiile care se depun, obligatoriu, în 1 exemplar;
b) Documentaţia privind descrierea detaliată a programului/proiectului şi fundamentarea devizului
general al programului/proiectului propus;
c) Dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi, dacă este cazul: scrisori de
intenţie , contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar din partea unor terţi;
d) Raport privind activitatea solicitantului în ultimii 3 ani calendaristici, dacă este cazul;
e) Hotărâre a consiliului director al asociaţiei, fundaţiei sau organizaţiei neguvernamentale fără scop
lucrativ solicitante, din care să reiasă că organizaţia nu are obligaţii restante către alte persoane
fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
f) Actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale organizaţiei
slicitante , precum şi actele adiţionale, după caz;
g) Certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii persnalităţii juridice;
h) Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, cu obligaţia înregistrării lor
ulterioare la Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţene;
i) Ultimul extras de cont bancar, în cazul în care aportul este de natură financiară;
j) Certificat de înregistrare fiscală;
k) Dovada activiului patrimonial la data solicitării subvenţiei;
l) Actele din care să rezulte titlu cu care sunt folosite spaţiile, în cazul în care programele sau
proiectele sportive nu se organizează la sediul solicitantului;
m) Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu consiliile judeţene, locale, cu organizaţiile
guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
n) Alte documente relevante privind activitatea semnificativă a asociaţiei, fundaţiei sau organizaţiei
neguvernamentale fără scop lucrativ, după caz.
Selecţia constă în ierarhizarea ofertelor sportive în funcţie de valoare, importanţa sau
reprezentativitatea acţiunii/proiectului/programului pentru domeniul sportiv, respectiv pe baza
punctajului acordat de comisie.
Nu sunt selecţionate asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale aflate în una din
următoarele situaţii:






documentaţia prezentată este incompletă;
au conturi bancare blocate;
nu au respectat un contract de finanţare anterior;
au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară;

Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecţiei, o asociaţie, nu se
prezintă pentru încheierea contractului de finanţare, se consideră că oferta ordonatorului de credite nu
a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare, locurile acestora fiind preluate de
celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului.
Alocarea subvenţiei
Acordarea de finanţări nerambursabile este condiţionată de existenţa altor surse de finanţare,
proprii sau atrase de beneficiar în cuantum de 10 %.
Finanţările nerambursabile se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul instituţiei
finanţatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare tranşă
cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza unui grafic de finanţare, în funcţie de etapele de
realizare, raportate la costurile organizatorice şi/sau durata şi evoluţia în timp a activităţiilor cuprinse
în oferta sportivă evaluată şi se prevăd în contractul de finanţare. Justificarea fiecărei tranşe acordate în
baza unui contract de finanţare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt
eligibile şi au fost efectuate în perioada executării contractului.
În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acţiunii, proiectului sau programului
sportiv, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare documentele
justificative pentru ultima tranşă şi raportul final de activitate.

