
Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016  pentru protectia persoanelor fizice in ceea 
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li 

se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter 

personal in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod 
Civil. 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL  PRAHOVA 

COMUNA POIANA CAMPINA  

CONSILIUL LOCAL        

             

             

          

H O T A R A R E 
privind aprobarea  subventionarii – ca forma de sprijin  pentru finantarea  cheltuielilor de 

functionare a structurii sportive – Asociatia Clubul  Sportiv Triumf Poiana Campina    

 

 

 Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 6990 / 17.07.2020  al dlui Primar al 

comunei Poiana  Campina – Ioan  Alin Moldoveanu , Raportul de specialitate  nr. 6992 / 

17.07.2020   intocmit de  dna Gabriela Oancea  - inspector – Compartiment Buget, Finante, 

Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Poiana  Campina, Raportul de specialitate  nr. 6991 / 17.07.2020  intocmit de  dna 

Ioana Roxana Marinescu  - consilier  juridic  – Compartiment Juridic , Relatii cu Publicul , 

Resurse Umane , Relatia cu Consiliul Local , Monitorizare Proceduri Administrative  din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina, Avizul nr. 7123 / 

21.07.2020  al Comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local  al  comunei  

Poiana si Avizul de legalitate nr. 6993 / 17.07.2020    al Secretarului general al comunei 

Poiana Campina; 

 Vazand Cererea inregistrata la Primaria comunei  Poiana Campina sub nr. 6321 / 

01.07.2020 adresata de Asociatia Clubul Sportiv Triumf Poiana Campina , cu sediul in 

Comuna  Poiana Campina , Satul  Poiana Campina, nr. 96 A , judetul  Prahova prin care 

solicita aprobarea unei forme de sprijin pentru finantarea  cheltuielilor de functionare ale 

structurii sportive , Certificatul de inregistrare  fiscala  Seria A Numarul 1307009  – Cod de 

inregistrare fiscala ( C.I.F) – 41488481 ,  Certificatul de Identitate Sportiva   nr. 0081029 

emis de Ministerul Tineretului  si Sportului  la data de 20.08.2019 si Hotararea Consiliului  

local  al  comunei  Poiana Campina  nr. 26 /28.05.2020 – privind  aprobarea  subventionarii 

– ca forma de sprijin  pentru finantarea  cheltuielilor de functionare a structurii sportive – 

Asociatia Clubul  Sportiv Triumf Poiana Campina  . 

             Tinand seama de prevederile art.1 alin (1) din H.G. nr. 394/2020 - privind 

declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare,  ale art. 1 din HG 

nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se 

aplică  pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, cu modificarile ulterioare , ale art. 1 din H.G. nr. 553/2020- privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României incepand cu data de 17 iulie 2020 , precum si stabilirea 

masurilor care se aplica  pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19,  ale  Legii nr. 69/2000 – educatiei  fizice si sportului, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 884/2001 - pentru aprobarea 

Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, precum si ale Legii nr. 273/2006 – privind finantele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
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 In conformitate  cu prevederile art. 43 alin (2) din Legea nr. 55/2020 - privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

 In temeiul art. 129 alin (2), litera “d”, alin(7), litera “f” si art. 139 alin (1) si alin (3), 

litera “a” si art. 196 alin (1) , litera “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si  completarile ulterioare. 

 

Consiliul  local al comunei Poiana  Campina  adopta prezenta hotarare : 

 

 Art.1 Alin(1)Se aproba subventionarea – ca forma de sprijin pentru finantarea 

cheltuielilor de functionare a structurii sportive – Asociatia Clubul Sportiv Triumf Poiana 

Campina , cu sediul in Comuna  Poiana Campina , Satul  Poiana Campina, nr. 96 A , judetul  

Prahova . 

             Alin(2) Cuantumul sprijinului financiar prevazut la alin (1) este in suma de 

7.000 lei  .  

 Art.2 Alin (1) Sprijinul financiar mentionat va fi acordat in baza unui contract de 

finantare incheiat cu beneficiarul . 

  Alin (2) Sprijinul financiar  acordat trebuie justificat de catre beneficiar. 

  Alin (3) Justificarea sprijinului  financiar se face prin documente justificative 

prezentate in  copii xerox si certificate prin aplicarea stampilei si a semnaturii  

beneficiarului, care vor fi depuse impreuna cu un raport al modului de cheltuire a sumelor 

primite ,  la Primaria Poiana Campina,  in termen de maxim 30 de zile de la incheierea 

exercitiului bugetar al anului 2020 de catre beneficiar , sub sanctiunea rambursarii 

sprijinului  financiar . 

  Alin(4) Nu sunt admise la justificare documente  emise anterior semnarii 

contractului de finantare mentionat la alin (1) . 

  Alin(5) Sprijinul financiar prevazut de art. 1 se acorda exclusiv pentru 

finantarea cheltuielilor  de functionare .  

 Art.3 Primarul comunei  Poiana  Campina  si Compartimentul  Buget , Finante , 

Contabilitate, Impozite si Taxe Locale  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Poiana  Campina  vor  duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari . 

 Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Prahova 

prin grija Secretarului general al comunei Poiana  Campina  si  celorlalte  autoritati , 

institutii publice si persoane interesate de catre Compartimentul  Buget, Finante, 

Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din  cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei  Poiana Campina, acest compartiment urmand a asigura  si publicitatea prezentei 

hotarari . 
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