
ROMÂNIA
  JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul  Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu unele structuri 

sportive în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii 
sau proiecte de educaţie şi sport 

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

- Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov nr.13347/FN/29.08.2011, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.7354/29.08.2011;

- Adresa Asociaţiei Sportive ,,Codrii Vlăsiei”, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov 

cu nr.7481/05.09.2011; 

- Adresa Asociaţiei Clubul Sportiv Victoria Brăneşti, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Ilfov cu nr.7484/05.09.2011; 

- Adresa   Asociaţiei  Club  Sportiv  ,,Viitorul  Domneşti”,   înregistrată   la  Consiliul 

Judeţean Ilfov cu nr. 7488/05.09.2011;

- Adresa  Clubului  Sportiv  Ştefăneşti,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.7538/05.09.2011;

- Adresa Asociaţiei Club Sportiv Berceni nr.312/06.09.2011, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Ilfov cu nr.7484/06.09.2011;

- Adresa Asociaţiei Club Sportiv A.I.B.O., înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu 

nr.7546/06.09.2011;

- Adresa  Asociaţiei  Sportive  ,,Cireşarii”  Măgurele  nr.2/05.09.2011,  înregistrată  la 

Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.7486/06.09.2011;

- Adresa  FC  Snagov  nr.295/05.09.2011  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.7488/06.09. 2011; 

- Adresa  Clubului  Sportiv   Şcolar  nr.  4,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.7482/07.09.2011; 



          -    Expunerea de motive a Preşedintelui  şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 

înregistrată cu  nr. _______/__________2011;

- Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat cu 

nr. _______/___________2011;

- Raportul  de avizare  al  Comisiei  de administraţie  publică  locală,  juridică,  apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de   buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 

economice;

- Raportul de avizare al Comisiei  de învăţământ, sănătate,  familie,  protecţie  socială, 

protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

- În  conformitate  cu  prevederile  Legii  educaţiei  fizice  şi  sportului  nr.69/2000,  cu 

modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Ilfov nr. 115/16.08.2011 ;

 În temeiul art. 91, alin 1 lit.,,d”, lit.,,e”, alin.5 .lit.,,a” pct.4 - 6, alin. 6, lit.,,a” şi art. 97 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  (1) Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin  Centrul  Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia  Sportivă ,,Codrii 

Vlăsiei” cu  sediul  în  comuna  Moara  Vlăsiei,  şos.Eroilor  nr.199,  judeţul  Ilfov  pentru 

,,Construire anexă teren sport P+M, bazin vidanjabil, împrejmuire şi utilităţi”,  comuna 

Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov .

 (2)  În  vederea  asocierii  prevăzute  la  alin.  (1),  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  va  aloca 

Centrului  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  suma  de 

300.000 lei  în funcţie  de  veniturile  încasate  la   bugetul   local   al  judeţului    Ilfov  iar 

contribuţia Asociaţiei Sportive ,,Codrii Vlăsiei” este de 20.000 lei.

Art.2 (1)  Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin  Centrul  Judeţean 

pentru  Conservarea şi  Promovarea Culturii  Tradiţionale  Ilfov cu  Asociaţia  Clubul  Sportiv 

Victoria Brăneşti  cu sediul în comuna Brăneşti, str.Cătălin Hâldan nr.1, judeţul Ilfov pentru 



acţiunile/proiectele  Cupa ,,Cătălin Hâldan”, ,,Ziua Porţilor Deschise – Stadionul Cătălin 

Hâldan te aşteaptă să-l descoperi”, ,,Joacă-te cu mingea şi sportul te va răsplăti”.

(2) În vederea asocierii prevăzute la alin. (1), Consiliul Judeţean Ilfov, va aloca Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov suma de 300.000 lei  în 

funcţie  de  veniturile încasate la  bugetul  local  al judeţului   Ilfov iar contribuţia Asociaţiei 

Clubul Sportiv Victoria Brăneşti este de 40.000 lei.

        Art. 3 (1) Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin  Centrul  Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu  Asociaţiei Club Sportiv ,,Viitorul 

Domneşti”  cu  sediul  în  comuna  Domneşti,  sat  Domneşti  nr.1274,  judeţul  Ilfov  pentru 

participarea la proiectul  ,, Campionatul Naţional de Fotbal – Liga a III-a” – ediţia 2011-

2012.”

  (2)  În  vederea  asocierii  prevăzute  la  alin.  (1),  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  va  aloca 

Centrului  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  suma  de 

150.000 lei  în funcţie  de  veniturile încasate la  bugetul  local  al judeţului   Ilfov iar Asociaţia 

Club Sportiv ,,Viitorul Domneşti” va participa  cu suma de 30.000 lei.

Art.4  (1) Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin  Centrul  Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu "Clubul  Sportiv Ştefăneşti", 

cu  sediul  în  localitatea  Ştefăneştii  de  Jos,  Şoseaua  Ştefăneşti  nr.92,  judeţul  Ilfov,  pentru 

participarea la  proiectul ,,Campionatul Naţional de Fotbal – Liga a III-a” – ediţia 2011-

2012.

 (2)  În  vederea  asocierii  prevăzute  la  alin.  (1),  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  va  aloca 

Centrului  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  suma  de 

300.000 lei  în funcţie  de  veniturile încasate la  bugetul  local  al judeţului   Ilfov iar "Clubul 

Sportiv Ştefăneşti" va participa  cu suma de 20.000 lei.

Art.5 (1) Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin  Centrul  Judeţean 

pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  cu  Asociaţia  Club  Sportiv 

Berceni, cu sediul în comuna Berceni 354, judeţul Ilfov pentru proiectul ,,Privim spre Viitor - 

teren multisport  40x20m, din gazon sintetic  pentru practicarea mai  multor  ramuri  de 

sport(fotbal,  handball,  volei,  baschet,  tenis),  anexe  care  cuprind  4  vestiare,  grad 

împrejmuitor şi utilităţi”.



  (2) În  vederea  asocierii  prevăzute  la  alin.  (1),  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  va  aloca 

Centrului  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  suma  de 

300.000 lei  în funcţie  de  veniturile încasate la  bugetul  local  al judeţului   Ilfov iar Asociaţia 

Club Sportiv Berceni va participa cu  suma de 120.000 lei.

Art.6   (1) Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin  Centrul  Judeţean 

pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  cu  Asociaţia   Club  Sportiv 

A.I.B.O.  cu sediul în oraşul Otopeni, str.Calea Bucureştilor nr.224 E, judeţul Ilfov  în cadrul 

proiectului  ,,Dezvoltarea programului  de educaţie  fizică şi  sport pentru tineret  pe plan 

intern şi internaţional”, prin participarea echipei de volei fete în Campionatul Naţional şi 

Campionatele Europene.

  (2) În  vederea  asocierii  prevăzute  la  alin.  (1),  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  va  aloca 

Centrului  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  suma  de 

300.000 lei  în funcţie  de  veniturile încasate la  bugetul  local  al judeţului   Ilfov iar Asociaţia 

Club Sportiv A.I.B.O. va participa cu suma de 1.200.000 lei . 

Art.7 (1) Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin  Centrul  Judeţean 

pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  cu  Asociaţia  Sportivă 

,,Cireşarii” Măgurele,  cu sediul în oraşul Măgurele,  str.Chirca nr.98, judeţul Ilfov,  pentru 

amenajarea  în  cadrul  proiectului  ,,Dezvoltarea  programelor  de  educaţie  fizică  şi  sport 

pentru tineret Cireşarii - amenajarea bazei sportive ,,Cireşarii”, în oraşul Măgurele, judeţul 

Ilfov .  

  (2) În  vederea  asocierii  prevăzute  la  alin.  (1),  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  va  aloca 

Centrului  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  suma  de 

100.000 lei  în funcţie  de  veniturile încasate la  bugetul  local  al judeţului   Ilfov iar Asociaţia 

Sportivă ,,Cireşarii” Măgurele va participa cu suma  de 5000 ron.

Art.8 (1) Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin  Centrul  Judeţean 

pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  cu  FC Snagov,  cu  sediul  în 

comuna  Snagov,  şos.  Ghermăneşti  nr.49,  judeţul  Ilfov,   pentru  realizarea  proiectului 

,,Generaţia de Mâine”( aparatura pentru antrenamente) .



 (2)  În  vederea  asocierii  prevăzute  la  alin.  (1),  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  va  aloca 

Centrului  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  suma  de 

300.000  lei  în funcţie  de  veniturile încasate la  bugetul  local  al judeţului   Ilfov  iar  FC 

Snagov va participa cu 3000 lei.

Art.9  (1) Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin  Centrul  Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Clubul Sportiv Şcolar nr.4, 

cu sediul în Bucureşti, str.Aleea Buchetului nr.5, sector 3, pentru ,, pregătirea centralizată a 

unui număr de 20 sportivi  aflaţi  în secţia  de lupte a centrului  sătesc Periş  în vederea 

participării la campionatele naţionale de copii, achiziţionarea de echipament sportiv” .

 (2)  În  vederea  asocierii  prevăzute  la  alin.  (1),  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  va  aloca 

Centrului  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  suma  de 

30.000 lei  în funcţie  de  veniturile încasate la  bugetul  local  al judeţului   Ilfov  iar Clubul 

Sportiv Şcolar nr.4 va participa cu suma de 7800 lei.

Art.10  (1) Condiţiile de asociere sunt cele prevăzute în contractele  de asociere ce se vor 

încheia cu respectarea legislaţiei în materie între Centrul Judeţean Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Ilfov şi  structurile sportive în cauză.

(2)  Se  mandatează  directorul  Centrului  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea 

Culturii Tradiţionale Ilfov pentru semnarea  contractelor  de asociere  în cauză.

Art.11 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 136/16.08.2011 se revocă .

Art.12 Consiliul Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Ilfov, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU

Avizează,
                                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica Trandafir

Nr. .........
Din .................2011



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEEAN
Nr________/__________2011

EXPUNERE  DE  MOTIVE

În  conformitate  cu prevederile  legale  în  vigoare,  prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean 

Ilfov nr.136/16.08.2011 s-a aprobat asocierea Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii  Tradiţionale Ilfov cu unele structuri sportive din 

judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret .

Prin  adresa  Instituţiei  Instituţiei  Prefectului  –  Judeţul  Ilfov  nr.13347/FN/29.08.2011, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.7354/29.08.2011 s-a  solicitat, în urma efectuării 

controlului de legalitate,  modificarea Hotărârii nr.136/29.08.2011 în sensul că  această hotărâre 

nu conţine prevederi referitoare la contribuţia fiecărui partener al asocierii şi nici condiţiile în 

care urmează a se încheia contractul de asociere de către Centrul Judeţean pentru Conservarea 

şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  şi  nu  rezultă  clar  care  sunt  acţiunile,  lucrările, 

serviciile sau proiectele de interes public judeţean, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov 

nr.136/16.08.2011 aprobându-se  asocierea  pentru  promovarea  unor  programe de educaţie  şi 

sport pentru tineret .

Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  este 

instituţie publică cu personalitate  juridică,  finanţată din venituri  proprii  şi  din alocaţii  de la 

bugetul judeţului, care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov, fiind ordonator 

terţiar de credite .



În  conformitate   cu  prevederile  art.22  alin.3  din  Legea  finanţelor  publice  locale 

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ,,ordonatorii terţiari de credite utilizează 

creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le 

conduc,  potrivit  prevederilor  din  bugetele  aprobate  şi  în  condiţiile  stabilite  prin  dispoziţiile 

legale”.

Potrivit art.23 alin.1 din legea sus menţionată, ,,ordonatorii de credite au obligaţia de a 

angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai  în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, 

pentru  cheltuieli  strict  legate  de  activitatea  instituţiilor  publice  respective  şi  cu  respectarea 

dispoziţiilor legale”.

Prin urmare, contractul de asociere ce urmează să fie încheiat de către ordonatorul terţiar 

de credite trebuie să aibă ca obiect doar realizarea obiectivului  pentru care a primit mandat.

Mai  mult  decât  atât,  însăşi  Legea  nr.69/2000  a  educaţiei  fizice  şi  sportului,  cu 

modificările şi completările ulterioare precizează la art.67 alin.2 faptul că administrarea de către 

orice structură sportivă  a bugetului anual de venituri şi  cheltuieli se face astfel:

,, b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele 

acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale, pentru finanţarea programelor 

structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publica;

    c) în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la  

bugetul  de  stat  şi  bugetele  locale,  acordate  de  organele  administraţiei  publice  centrale  şi  

locale structurilor sportive de drept public, precum şi pentru veniturile proprii ale acestora.”

Potrivit dispoziţiilor art.69 din Legea nr.69/2000  sumele  de la bugetul de stat şi de la 

bugetele  locale  acordate  de  către  organele  administraţiei  publice  centrale  şi  locale  pentru 

finanţarea programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat se asigură pe bază de 

contracte încheiate între acestea, contracte ce trebuie să cuprindă prevederi cu privire la: 

- obiectul şi volumul activităţilor specifice;

-  parametrii sportivi de realizat;

-  suma  stabilită  pentru  finanţarea  programelor,  defalcată  pe  obiective,  activităţi  şi 

naturi de cheltuieli;

-  obligaţiile şi responsabilităţile părţilor.



Având  în  vedere  adresa  Instituţiei  Instituţiei  Prefectului  –  Judeţul  Ilfov  sus 

menţionată,  Consiliul  Judeţean  Ilfov  a  solicitat  structurilor  sportive  completarea 

documentaţiei  depuse  iniţial  cu cele  cerute de către Instituţiei  Prefectului  – Judeţul 

Ilfov.

Astfel, prin adresele anexate proiectului de hotărâre, structurile sportive au precizat 

contribuţia şi acţiunile, lucrările, serviciile sau proiectele derulate.

Întrucât  nu s-a putut da curs solicitării Instituţiei Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Ilfov în termenul precizat în adresa în cauză,  am iniţiat  proiectul de hotărâre de revocare 

a Hotărârii nr.136/16.08.2011 şi nu de modificare a acesteia,  pe care îl supunem spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE

CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,
  
 Gheorghe Roman                                                                  Cristina Manicea



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr________/__________2011

R A P O R T

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, modificată şi completată, consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile 
legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori străine, inclusiv cu parteneri din 
societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public judeţean; 

Astfel,  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.136/16.08.2011 s-a aprobat asocierea 
Consiliului  Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi  Promovarea Culturii 
Tradiţionale  Ilfov  cu  unele  structuri  sportive  din  judeţul  Ilfov,  pentru  promovarea  unor 
programe de educaţie şi sport pentru tineret .

Prin  adresa  Instituţiei  Instituţiei  Prefectului  –  Judeţul  Ilfov  nr.13347/FN/29.08.2011, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.7354/29.08.2011 s-a  solicitat, în urma efectuării 
controlului de legalitate,  modificarea Hotărârii nr.136/29.08.2011.

Astfel, această hotărâre nu conţine prevederi referitoare la contribuţia fiecărui partener al 
asocierii şi nici condiţiile în care urmează a se încheia contractul de asociere de către Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov   şi nu rezultă clar care 
sunt  acţiunile,  lucrările,  serviciile  sau  proiectele  de  interes  public  judeţean,  prin  Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ilfov nr.136/16.08.2011 aprobându-se asocierea pentru promovarea unor 
programe de educaţie şi sport pentru tineret .

Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  este 
instituţie publică cu personalitate  juridică,  finanţată din venituri  proprii  şi  din alocaţii  de la 
bugetul judeţului, care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov, fiind ordonator 
terţiar de credite .

În  conformitate   cu  prevederile  art.22  alin.3  din  Legea  finanţelor  publice  locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ,,ordonatorii terţiari de credite utilizează 
creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le 
conduc,  potrivit  prevederilor  din  bugetele  aprobate  şi  în  condiţiile  stabilite  prin  dispoziţiile 
legale”.



Potrivit art.23 alin.1 din legea sus menţionată, ,,ordonatorii de credite au obligaţia de a 
angaja şi de a utiliza crditele bugetare numai  în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, 
pentru  cheltuieli  strict  legate  de  activitatea  instituţiilor  publice  respective  şi  cu  respectarea 
dispoziţiilor legale”.

Prin urmare, contractul de asociere ce urmează să fie încheiat de către ordonatorul terţiar 
de credite trebuie să aibă ca obiect doar realizarea obiectivului  pentru care a primit mandat.

Mai  mult  decât  atât,  însăşi  Legea  nr.69/2000  a  educaţiei  fizice  şi  sportului,  cu 
modificările şi completările ulterioare precizează la art.67 alin.2 faptul că administrarea de către 
orice structură sportivă  a bugetului anual de venituri şi  cheltuieli se face astfel:

,, b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele 
acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale, pentru finanţarea programelor 
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publica;
    c) în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la  
bugetul  de  stat  şi  bugetele  locale,  acordate  de  organele  administraţiei  publice  centrale  şi  
locale structurilor sportive de drept public, precum şi pentru veniturile proprii ale acestora.”

Potrivit dispoziţiilor art.69 din Legea nr.69/2000 sumele  de la bugetul de stat şi de la 
bugetele  locale  acordate  de  către  organele  administraţiei  publice  centrale  şi  locale  pentru 
finanţarea programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat se asigură pe bază de 
contracte încheiate între acestea, contracte ce trebuie să cuprindă prevederi cu privire la: 

- obiectul şi volumul activităţilor specifice;
-  parametrii sportivi de realizat;
-  suma  stabilită  pentru  finanţarea  programelor,  defalcată  pe  obiective,  activităţi  şi 

naturi de cheltuieli;
-  obligaţiile şi responsabilităţile părţilor.

Având  în  vedere  adresa  Instituţiei  Instituţiei  Prefectului  –  Judeţul  Ilfov  sus 
menţionată,  Consiliul  Judeţean  Ilfov  a  solicitat  structurilor  sportive  completarea 
documentaţiei  depuse  iniţial  cu cele  cerute de către Instituţiei  Prefectului  – Judeţul 
Ilfov.

Astfel, prin adresele anexate proiectului de hotărâre, structurile sportive au precizat 
contribuţia şi acţiunile, lucrările, serviciile sau proiectele derulate.
Faţă de cele precizate şi în conformitate cu prevederile legale în materie, s-a întocmit 

proiectul  de  hotărâre  alăturat  în  vederea  supunerii   spre  dezbatere  şi  adoptare  Consiliului 
Judeţean Ifov.
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       Bogdan Costea                                                                           Irina Suliman
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