Anexa nr. 1 la Regulament

Structura sportivă ..................
Nr. ......... din ...................

CERERE DE FINANŢARE
A. Date privind structura sportivă
1. Denumirea structurii sportive _______________________________________________
2. Adresa ________________________________________________________________
3. Certificat de identitate sportivă nr. ___________________________________________
4. Cont nr. ___________, deschis la ___________________________________________
5. Cod fiscal _____________________________________________________________
6. Alte date de identificare: __________________________________________________
Telefon _____________ Fax __________________________________________________
E-mail ________________ Web _______________________________________________
7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul
structurii sportive, telefon) _____________________________________________________
7.1. Coordonator __________________________________________________________
7.2. Responsabil financiar ___________________________________________________
7.3. Responsabil cu probleme tehnice __________________________________________
7.4. Alţi membri, după caz ___________________________________________________
B. Date privind proiectul
1. Denumirea proiectului ____________________________________________________
2. Scopul ________________________________________________________________
3. Obiective specifice _______________________________________________________
4. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului _______________________________________
5. Perioada de derulare/acţiune/activitate _______________________________________
6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate _______________________________________
7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate ______________________________
8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli
şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos:

Nr.
Crt.

Programul,
proiectul,
categoriile de cheltuieli

acţiunea/activitatea, Valoarea totală, din care
(vezi col 4 şi 5) în lei

1.

I. Programul ____________
Total _________________
1.Proiectul ____________
1.1.Acţiunea/activitatea_________
total _______________________
din care: __________________
(se detaliază pe categorii de cheltuieli)
1.2. Acţiunea/activitatea ________
total _______________________
din care ____________________
-

Suma solicitată din fonduri
publice

*) Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prevăzute în Normele
privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1447/2007.

V
s

C. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea
acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului
1. Resurse umane
1.1. Număr de personal salariat - total __________________________________________
din care antrenori (pentru cluburile sportive) ____________________________________
1.2. Număr de secţii pe ramura de sport (pentru cluburile sportive) ____________________
1.3. Număr de sportivi legitimati pe secţii ________________________________________
1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramura de sport judeteană _________
1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramura de sport
judeteană______________
2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total _____________ lei, din care:
- donaţii, sponsorizări _____________ lei
- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclama, publicitate
etc.)_________ lei
- cotizatii, taxe, penalităţi etc. __________________ lei
- alte venituri ___________________ lei
2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total _____________ lei, din care:
- donaţii, sponsorizări _______________lei
- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclama, publicitate etc.)
_______ lei
- cotizatii, taxe, penalităţi etc. _____________ lei
- alte venituri _________________ lei
D. La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele
documente:
1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare;
2. declaraţia de impartialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005
3. declaraţie conform modelului anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/2008, cu
modificările şi completările ulterioare

Anexa nr. 2 la Regulament

DECLARAŢIE
Subsemnaţii ........................................., reprezentanţi legali ai structurii sportive
................................, declaram pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din
Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, ca structura sportiva pe care o reprezentam
îndeplineşte condiţiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 232/2008 privind
instituirea Programului de spijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU
GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL” cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, având certificat de
identitate sportivă, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe;
b) cluburile care solicită finanţare pentru participare în campionat la nivel
internaţional trebuie să facă dovada afilierii la federaţia sportivă de specialitate;
c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent
la organul fiscal competent;
d) certificat de atestare fiscală din care reiese că nu are obligaţii de plata exigibile a
impozitelor şi taxelor către stat, a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, precum şi către
bugetul local;
e) să nu aibă proiecte câştigate şi nedecontate din semestrul anterior;
f) să nu se afle în litigiu cu autoritatea administraţiei publice locale căreia îi solicită
atribuirea unui contract de finanţare, în ceea ce priveşte un contract de finanţare anterior;
(declaraţie pe propria răspundere);
g) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor
constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a actelor normative în materie;
h) să participe cu o contribuţie financiară proprie (altele dacât cele care provin din
fonduri publice) de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
i) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja
în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(declaraţie pe propria răspundere);
j) să nu aibă instituite popriri pe conturile bancare blocate;
k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea
finanţatoare;
l) documentaţia prezentată să fie completă.
Data ....................
Reprezentanţi legali:
........................................
(numele, prenumele, funcţia,
semnatura şi ştampila structurii sportive)

