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RAPORT 

la proiectul de hotărîre  privind  bugetul de autofinanţate şi estimărilor pe 

perioada 2021 – 2023  al Clubului Sportiv CFR Simeria pentru anul 2020 

 

 
Subsemnata Blaga Julieta Catiţa, Director Economic în cadrul Primăriei 

oraşului Simeria, în urma raportului depus, de catre preşedintele Clubului Sportiv 

CFR Simeria, la sediul Primăriei Simeria , inregistrat  sub nr. 1 / 20.01.2020, aduc la 

cunoştinţă Consiliului Local al oraşului Simeria următoarele: 

- conform art. 3 alin (1) din Legea 69/2000  „Legea educaţiei fizice şi 

sportului” cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice, 

unităţile şi instituţiile de învăţămînt, instituţiile sportive, precum şi organismele 

neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de 

performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 

educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.  

- alin (2) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile prevazute la alin. (1) 

au obligaţia să asigure, cu prioritate, copiilor de vârsta preşcolara, tinerilor şi 

persoanelor în vârstă condiţii pentru practicarea exerciţiului fizic, în vederea  

integrării sociale. 

-alin (3) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure condiţii 

pentru practicarea educaţiei fizice şi sportului de către persoane cu handicap fizic, 

senzorial, psihic şi mixt, în scopul dezvoltării personalităţii lor şi integrării în 

societate, precum si mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la 

competiţii naţionale şi internaţionale destinate lor. 

- art.67, alin (3), din Legea 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului” cu 

modificările şi completările ulterioare 

- art.67, alin (4), litera b, din Legea 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului” 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Ţinând cont de situaţia financiara la începutul anului 2020 şi de necesitaţile  

Clubului Sportiv CFR Simeria, bugetul de venituri şi  atât la partea de venituri cât şi la 

partea de cheltuieli   în sumă de 1025,00 mii lei, din care suma de 175,00 mii lei 

reprezintă venituri proprii, iar diferenţa de 850,00 mii lei, propun  să se aloce din 

bugetul local, aceasta fiind  necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţilor curpinse în calendarul de activităţi pentru anul 2020. 

Considerăm că prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de 

necesitate şi oportunitate prevăzute de lege pentru  a fi inainţat spre dezbatere şi 

aprobare Consiliul Local. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

BLAGA JULIETA CATIŢA 

 

 

 



CLUB SPORTIV CFR SIMERIA 

Nr. 1 / 20.01.2020  

 

 

REFERAT 

la proiectul de hotarare  privind aprobarea bugetului de autofinantate si a 

estimarilor pe perioada  2021 - 2023  a Clubului Sportiv CFR Simeria pentru 

anul 2020 
 

Subsemnatul Hritac Vasile, având funcţia de presedinte al Clubului 

Sportiv CFR Simeria, aduc la cunoştinţa Consiliului Local al oraşului Simeria 

următoarele: 

     

- conform Legii 69/2000  „Legea educatiei fizice si sportului” cu 

modificarile si completarile ulterioare, la constituire bugetului s-au avut in 

vedere toate activitatile sportive, pe sectii ,( fotbal, karate ,tenis ,baschet ,volei, 

handbal),si anume: 

-  cheltuieli cu deplasarile echipelor la meciuri,  

- cheltuieli cu organizarea competitiilor din programul FRF, FRK, pe 

intreg  anul 2019,  

- cheltuieli de organizare altor competitii ,altele fata de cele cuprinse in  

programele FRF,FRK ,                            

- indemnizatii  de arbitraj,  

- cheltuieli transport si autosanitara,  

- materiale consumabile pentru buna desfasurare a meciurilor cat si a 

bazei sportive, 

-  cheltuieli pentru  cantonamente si semicantonamente,  

- cheltuieli cu materialele si serviciile pentru efectuarea unor reparatii la 

baza sportiva, 

- cheltuieli cu amenajarea cladirii centralei termice cat si achizitionarea 

unei centrale termice, 

- cheltuieli privind achizitionarea echipamentelor si materialor sportive , 

 

Avand in vedere ca in subordinea Consiliului Local Simeria  exista 

Clubul Sportiv CFR Simeria, care are in  structura mai multe sectii cu discipline 

sportive , acestea  desfasuradu -se  dupa calendarul sportiv al anului 2019-2020, 

consideram ca prezentul proiect de hotarare indeplineste conditiile de necesitate 

si oportunitate prevazute de lege pentru  a fi inaintat spre dezbatere si aprobare 

Consiliul Local. 

PRESEDINTE, 

Hritac Vasile 

 


