
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
PRIMĂRIA
NR.  5738 din 06.03.2020

ANUNȚ

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani,
sat Ariceștii Rahtivani, nr. 75, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei
Ariceștii Rahtivani privind  aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări
nerambursabile de la bugetul comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova pentru activități
nonprofit în domeniul sportiv, aferent anului 2020.

Proiectul de hotărâre este însoțit de referatul de aprobare  al Primarului
comunei și de raportul de specialitate al Serviciului Buget Finanțe și Investiții.

Etapa consultării publice are loc în perioada 06.03.2020 - 17.03.2020. 
 Persoanele interesate pot trimite sau depune la registratura Primăriei comunei

Ariceștii Rahtivani sau la adresa de email registratura@aricestiirahtivani.ro, sesizările,
observațiile sau punctele de vedere, acestea având valoare de recomandare.

PRIMAR,
Alexandru CRISTEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI
PRIMAR     
Nr. 33 / 25.02.2020                      

P R O I E C T    D E  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de
la bugetul comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova pentru activități nonprofit în

domeniul sportiv, aferent anului 2020

                 Văzând:
  - Referatul de aprobare nr. 4914 / 25.02.2020, întocmit de  Primarul comunei Ariceştii

Rahtivani;
- Hotărârii Consiliului Local comuna Aricestii Rahtivani nr. 21 / 19.02. 2020 privind

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2020 și
estimari 2021-2023.

- dispozițiile art. 15 alin (1) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice si a sportului republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

- Dispoziţiile art. 129 alin. (1),  alin. (7) lit.f), din Ordonanța de urgență a guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) şi al art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la
bugetul comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova pentru activități nonprofit în domeniul
sportiv, aferent anului 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.



Art. 2  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire  de către Primarul
comunei Ariceștii Rahtivani prin aparatul de specialitate.
          Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate va fi
asigurată de către Secretarul general al comunei Ariceștii Rahtivani.

  
INIȚIATOR:

PRIMAR
Alexandru CRISTEA

    

                                                                                             AVIZAT:
                                                                                   SECRETAR GENERAL al 
U.A.T,

                                                                   Violeta-Neluța PETCU



                                                                                 Anexa la HCL Ariceștii Rahtivani  
                                                                                                nr................/.................. 

PROGRAMUL ANUAL PENTRU ACORDAREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE 
DE LA BUGETUL COMUNEI ARICEȘTII RAHTIVANI, JUDEȚUL PRAHOVA 

PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT ÎN DEMENIUL SPORTIV, 
AFERENT ANULUI 2020

Autoritatea finanțatoare: Consiliul Local al Comunei Ariceștii Rahtivani, Judetul
Prahova, situat în Comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani nr.75, cod fiscal 2842927,
telefon 0244/380068, fax 0244/380036, e-mail registratura@ariceștii rahtivani.ro, în temeiul
calității sale de autoritate contractantă, acordă finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit
de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general,
republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 , legea educației fizice
si a sportului, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Domeniul de intervenție selectat: sport

Scopul Programului : stimularea persoanelor fizice și juridice fără scop patrimonial, cu
sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, cu activități în domeniul sportului, pentru realizarea unor
obiective de interes public.

Obiectivul general: încurajarea participării active a cetățenilor la viața socială a
comunității.

Obiective specifice:
- valorificarea aptitudinilor individuale ale sportivilor din comuna Ariceștii Rahtivani 

într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, care să asigure autodepășirea 
continuă și obținerea de rezultate bune la concursurile naționale și internaționale;

- susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor;
- menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin 

încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni;
- atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, ăn mod 

liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și 
sportive;

- întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive.

Beneficiarii direcți:
- organizațiile neguvernamentale înființate în baza Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii modificată și aprobată prin Legea nr. 246/2005.
- Cluburile sportive de drept privat recunoscute conform legii.

Beneficiarii indirecți:
- locuitorii comunei Ariceștii Rahtivani participanți la activitățile sportive

Durata programului: anul 2020



Bugetul Programului: 150.000 lei
Procedura aplicată: finanțare nerambursabilă acordată din fonduri publice mai multor

beneficiari se va face în baza unui Contract de finanțare nerambursabil încheiat între Consiliul
Local Ariceștii Rahtivani, reprezentat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani, în urma aplicării
procedurii selecției publice de proiecte. 

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate se va încadra între 10.000 lei – 50.000 lei
 

CRITERII GENERALE:
Pentru a fi eligibil pentru o finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie:
- să fie cluburi sportive de drept privat sau asociații sportive, recunoscute în condițiile

legii, având sediul în comuna Ariceștii Rahtivani;
- să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la

asociația pe ramură de sport județeană, după caz;
- să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie anul

precedent la organul fiscal competent;
- să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi

solicită atribuirea unui contract de finanțare;
- să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum

și contribuțiile  către asigurările sociale de stat;
- să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de

finanțare;
- să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor

constitutive, a regulamentelor proprii precum și a legii;
- să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a

finanțării;
- să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare ori să nu se afle deja

în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- documentația proiectului să fie completă sau să o completeze la cererea Autorității

finanțatoare, în termenul prevăzut în ghidul solicitantului.

CRITERII SPECIFICE

1. SPORTUL PENTRU TOTI

1. Anvergura proiectului
1.1 Încadrarea proiectului pe nivele și în sistem valoric: localNumăr estimat de

beneficiari direcți
1.2 Număr estimat de beneficiari indirecți

2. Relevanța proiectului
3. Fezabilitatea proiectului
4. Rezultatele și impactul proiectului

4.1 Impactul asupra grupurilor țintă și beneficiarilor
4.2 Impactul și rezultatele așteptate sunt  pozitive și concludente pentru contextul

sportiv local
5. Buget

5.1 Raportul cheltuieli estimate-rezultate așteptate este realist și în concordanță cu
activitățile planificate

5.2 Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare-cost



6. Continuitatea proiectului

1. SPORTUL DE PERFORMANȚĂ 

1. Anvergura proiectului
1.1 Încadrarea proiectului pe nivele și în sistem valoric: local
1.2  Categoriile de vârstă cărora se adresează proiectul (copii, juniori, seniori) în raport

cu sistemul valoric al competiției
1.3  Încadrarea proiectului pe ramură de sport (olimpic sau neolimpic)
2. Relevanța proiectului pentru contextul sportiv local 
3. Experiența solicitantului în managementul de proiect și capacitatea de
administrare a proiectului
4. Rezultatele proiectului
5. Numărul de sportivi legitimați
6. Numărul de sportivi selecționați în loturile naționale
7. Buget
7.1 Raportul cheltuieli estimate-rezultate așteptate este realist și în concordanță cu
activitățile planificate
7.2 Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare-cost

      8. Continuitatea proiectului
Proiectele pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul local

al comunei Ariceștii Rahtivani, se depun într-o singură sesiune.
Selecția și evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile

se va face de către o comisie de evaluare. Lista cu beneficiarii cărora li s-au atribuit
contracte de finanțare nerambursabilă, va fi transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al
României, partea a VI-a, conform articolului 17 din Legea nr.350/2005 privind finanțările
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local în
domeniul sportiv.

Publicarea acestui program anual pentru acordarea finanțării
nerambursabile nu creează Consiliului Local Ariceștii Rahtivani obligația de a
efectua respectiva procedură de selecție.
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