
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ / 2018 

pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 

programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

 întrunit în şedinţa sa ordinară din data de ___________ 2018,  

 analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru 

aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 

sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare; 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;  

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 631/19.06.2017 prind aprobarea modelului cadru al contractului de 

activitate sportivă (ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii şi 

justiţiei sociale); 

- fiind îndeplinite prevederile art. 7 și urm. din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, 

în baza art. 91 alin. (5), lit. „a”, pct. 6 şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 

programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotări se abrogă Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 165/2017 pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și 

procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și 

sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna și Direcţia Economică. 

  

Sfântu Gheorghe, la __________________.   

      TAMÁS Sándor 

    Preşedinte 

   Contrasemnează: 

   VARGA Zoltán 

  Secretar al judeţului Covasna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

-1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, 

 -2 ex. la Compartimentul administraţie publică și editarea monitorului oficial al 

județului; 

 -1 ex. la Direcţia economică. 

 

 

 CsE 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr.            /26.06.2018 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de 

finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și 

sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 165/2017 s-a aprobat 

regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 

sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Având în vedere modificările și completările survenite la Legea educației fizice și 

sportului nr. 69/2000 ca urmare a adoptării Legii nr. 90 din 16 aprilie 2018 pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și 

completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, este necesară modificarea și 

completarea regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 

programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, 

cu modificările și completările ulterioare. În același timp sunt necesare anumite 

modificări pentru actualizarea documentației privind solicitarea finațărilor programelor 

sportive.  

 

Având în vedere cele de mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

 

Președinte, 

 

TAMÁS Sándor 

 

 

 
 

 


