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Anexa nr. L
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,,Programul judefean pentru reabilitarea gi modernizarea
in perioada202l-2024

din mediulrttral",

1.. Obiectivele programului:
Potrivit Legii educatiei fizice gi sportului nr. 6912000, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
autoritdtile administrafiei publice au obligafia sd sprijine sportul pentru tofi gi sportul de
performanli gi sd asigure condifiile organizatorice gi materiale de practicare a educatiei fizice si
sportului in comunitdfile locale.

ln Ordinul ministrului tineretului 9i sportului nr. 66412018 privind finanlarea din fonduri
publice a proiectelor gi programelor sportive, cu modificdrile gi completdrile ulterioare se

precizeazd cd programul sportiv cuprinde printre altele activitdfi de intretinere si modemizare a

infrastrucfurii sportive gi bazei materiale sportive.
Av6nd in vedere cele menfionate, judelul Covasna intenfioneazd sd sprijine, in asociere cu
unitdfile administrativ-teritoriale din judet lucririle de reabilitare gi modemizare a

infrastrucfurii sportive gi bazei materiale sportive din mediul rural, in vederea revitalizdrii vietii
sportive din mediul rural.

2. Scopul programului:
- Executarea de lucrdri de reabilitare gi modernizare a bazelor sportive din mediul rural,
precum gi dotarea acestora, in perioada 2021-2024.
- Revitalizarea qi sprijinirea viefii sportive din judet crearea de condiEii pentru organizarea si
desfigurarea evenimentelor sportive.
- tntrelinerea funcfiondrii bazei materiale sportive pentru asigurarea conditiilor necesare
practicirii activitdfilor fizice si sportive.

3. Contribufia financiari a iudefului Covasna la program:
3.1. Contribufia maximd a judeplui Covasna, prin Consiliul Judefean Covasna nu va depdgi
25.000 lei/proiect din cheltuielile eligibile.
3.2. Finanlarea proiectelor de cdtre unitatea administrativ-teritoriald participantd va fi in
procent de minim 50 % din cheltuielile eligibile.
3.3. La acelagi imobil, pe o perioadd de 5 ani, se finanfeazi numai o singurd datd aceeasi

categorie de lucrdri.
3.4. Bugetul anual al programului se va stabili prin hotdrArea consiliului judefean in cadrul
bugetului anual al iudefului.

4. Beneficiarii proiectului:
Comunele din judeful Covasna, precum si municipiile gi orasele din judeful Covasna pentru
satele apartindtoare.

5. Criteriile de eligibilitate pentru obfinerea spriiinului financiar:
5.1. Solicitantul trebuie sd fie unitate administrativ-teritoriald din judeful Covasna.
5.2. Participarea solicitantului la program sd fie aprobati prin hotdrAre a consiliului local
respectiv.



-)

5.3. Imobilul pentru care se solicitd sprijin financiar sd fie in prop
solicitantului.
5.4. Solicitantul sd participe cu un aport de cel putin 50% din cheltuielile
proiecfului ce urmeazd a se realiza.
5.5. Sunt considerate eligibile numai chelruielile efectuate dupd semnarea Acord
incheiat intre pdrfi.
5.6. Data depunerii ultimului proiect din anul fiscal curent este de 15 noiembrie.

6. Tipuri de activitifi spriiinite in categoria cheltuielilor eligibile:
a) reparafii la acoperisuri, invelitori;
b) reparalii gi inlocuiri de tAmpldrie interioard;
c) reparafii gi inlocuiri de tAmpldrie exterioard;
d) reparafii gi inlocuiri de sobe de incdlzit gi ale cogurilor de fum aferente;
e) tencuieli, zugrdveli, vopsitorii, placaje gi alte finisaje interioare, precum gi pardoseli

interioare;
f) reparalii la tencuieli, zugrdveli, vopsitorii, placaje gi alte finisaje exterioare;
g) reparafii sau inlocuiri la instalafiile interioare, precum gi reparafii la brangamentele gi

racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcfiilor, in limitele proprietdfii;
h) lucrdri de reparafii, inlocuiri ori reabilitdri;
i) trotuare de gardd, scdri de acces, rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitdli;
j) lucrdri de reabilitare energetici a anvelopei gi/sau a acoperigului;
k) modificdri de compartimentare nestructurald, demontabild, realizatd din materiale

u9oare;

l) lucrdri de intervenfii in scopul implementdrii misurilor necesare conform legisla{iei
prevenirii gi stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice prevenirii
gi stingerii incendiilor, in vederea oblinerii autorizatiei de securitate la incendiu;

m) lucriri de amenajare gi modemizare a terenurilor sportive aferente bazeisportive;
n) dotarea bazei sportive cu mobilier gi echipament specific, precum si echipamente

necesare intrefinerii bazei sportive, in condifiile legii;
o) achizitionarea de aparate si aparaturd destinate exercitiilor fizice.

7. Cheltuieli neeligibile:
a) impozite qi taxe fiscale;

b) costuri de intrefinere;
c) proiectele care nu respecti normele privind calitatea in constructii gi nu sunt conforme

cu normativele din domeniu;
d) materiale consumabile.
e) achizifionarea de mobilier, echipament, aparate gi aparaturd nespecifice activitdfii

sportive.

8. Criterii de selecfie a cererilor de finanfare:
8.1. Comisia de evaluare va verifica dacd documentafia depusd este completd gi corect
intocmitd.
8.2. ln cazul in care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat cAgtigdtor gi se va aproba
finan{area in ordinea depunerii, pAnd la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.
8.3. Decizia comisiei de evaluare va fi comunicatd solicitanfllor, prin grija secretarului comisiei.
8.4. Finanfarea se acordd in baza unui acord de asociere care se incheie pe o perioadi de cel
mult 6luni, fdrd a depdgi data de 10 decembrie a anului curent.

I



9. Documentele necesare intocmirii cererii de finanfare:
a) Formular de solicitare a subvenfiilor, conform anexei nr. 1;

b) HotdrArea consiliului local privind participarea la program, care
obligatoriu:

- denumirea programului, respectiv ,,Programul judefean pen
modernizarea bazelor sportive din mediul rural", in perioada 2021-2024;

- titlul proiectului pentru care se solicitd sprijinul financiar din cadrul programului;
- asigurarea cofinanfdrii in proporfie de cel pufin 50%;
- aprobarea modelului Acordului de asociere;

c) Dovada dreptului de proprietate publicd sau privatd: hotdrAre de guvem hotdrAre a
consiliului local, extras de carte funciard din anul depunerii proiectului, dupd caz;
d) HotdrArea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, dupd caz;
e) Memoriu justificativ semnat de primarul unitdfii administrativ-teritoriale participante in care
se va specifica obligatoriu urmdtoarele:

- datele generale;
- necesitatea gi oportunitatea proiectului;
- descrierea lucrdrilor gi dotdrilor;
- cosfuri estimative ale proiectului;
- durata estimativd a finalizirii proiectului
- enumerarea concretd a cheltuielilor eligibile care vor fi finanfate ir:r cadrul programului;
- dacd imobilul este sau nu monument istoric sau dacd este amplasat in zona de protectie

a unui monument istoric sau in zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice
clasate sau in curs de clasare;

- dacd lucrdrile respectd prevederile art. LL din Legea nr. 5011991 privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare;

- dacd lucrdrile in cauzd necesitd sau nu autorizafie de construire;
- dacd s-a mai solicitat sprijin financiar din partea Consiliului Judefean Covasna pentru

aceeagi categorie de lucrdri solicitate in cerere, in ultimii 5 ani.
f) Devizul general, defalcat pe categorii de lucrdri gi categorii de cheltuieli, dupd caz;
g) Oferte de pref pentru bunurile ce urmeazd a fi achizifionate, dupd caz;
h) Autorizalie de construire, precum gi documentatia tehnicd in vederea obginerii autorizafiei de
construire (memoriu+desen), conform Legii nr. 5011991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor
de constructii, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, dupd caz;
i) O copie a acordului scris al serviciului deconcentrat al autoritdtii centrale competente in
domeniul protejdrii patrimoniului cultural, dacd este cazul, in condiliile legii;
j) Documentafiile tehnico-economice, elaborate in concordanld cu H.G. nr. 90712016 privind
etapele de elaborare gi confinutul-cadru al documenta(iilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investifii finanfate din fonduri publice, cu modificdrile si
completdrile ulterioar e, dupd caz;

k) Declara{ie pe proprie rdspundere a reprezentanfului legal al solicitantului, conform anexei
nr. 2, din care sd rezulte cd lucrdrile aferente sprijinului financiar sunt decontate numai la
Consiliul Judefean Covasna;
1) Descrierea activititilor sportive desfdgurate in ultimii trei ani;
m) Planul de activitate al programelor gi proiectelor sportive pentru urmdtorul an;
n) Fotografii despre imobilul in cauz6,, din care reiese necesitatea executdrii lucrdrilor/dotdrilor
preconizate.

L0. Modul de acordare a sprijinului financiar
10.1. Sprijinul financiar se acordd in condifiile decontdrii ulterioare a cheltuielilor
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10.2. Beneficiarii rdspund de organizarea gi derularea procedurilor de
de achizifii publice, in conformitate cu prevederile legale, precum gi de
sumelor alocate prin program potrivit destinafiei pentru care au fost alocate
pentru realitatea, exactitatea gi legalitatea datelor prezentate.
10.3. Beneficiarul igi asumd integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate terfilor din culpa
sa Pe parcursul implementdrii proiectului, in conformitate cu prevederile legislafiei nalionale
relevante.
10.4. Beneficiarul trebuie sd pdstreze toatd documentafia legatd de implementarea proiectului
inclusiv inventarul asupra bunurilor dobAndite prin finanfare, conform legislaliei in vigoare.
10.5. Dupd recepfia la terminarea lucrdrilor/dotdrilor, beneficiarul va ?nainta decontul sprijinul
financiar cdtre Consiliul ]udefean Covasna spre aprobare.
10.6. Pentru solicitarea sprijinului financiar din partea Consiliul Judetean Covasna vor fi
depuse urmdtoarele documente:

a) Adresd de solicitare a deconfului cu numdr de tnregistrare;
b) Formular de decontare completat - atAt pentru sprijinul financiar acordat, cAt gi pentru

aportul propriu, care include gi raportul de activitate cu descrierea lucrdrilor/dotdrilor
efectuate/achizifionate gi a impactului asupra activitdfilor derulate conform anexei nr.3;

c) Fotografii de documentare a lucririlor executate, respectiv a dotdrilor achizifionate.
L0.7. Formularul de decontare va fi insolit de urmdtoarele acte justificative, in

xerocopie, avAnd semndfura beneficiarului, cu mentiunea ,,in conformitate cu originalul":
a) facturd si ordin de platd sau chitan!6 fiscald, pentru achizitii, emise pe numele

beneficiarului sprijinu lui financiar;
b) extras de cont pentru justificarea pl5!ii;
c) copia contractelor de achizifii publice, inclusiv actele aditionale incheiate, dacd este

cazul;
d) anunful de atribuire dupd caz;

e) procesul-verbal de recepfie a lucrdrilor, a dotdrilor, dupd caz;
f) situafie de lucrdri la finalizarea gi recepfia lucrdrilor;
g) foaie de inventar a bunurilor achizifionate.

10.8. in cazul renunfdrii la sprijinul financiar se va depune o cerere care va conline solicitarea
incetdrii acordului de asociere gi renunfirii la sprijinul financiar.
10.9. in urma verificdrii cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentAnd sprijinul financiar
acordat tn conful bancar specificat in cererea de finanfare.

1L. Perioada de desfdsurare a programului
Programul se va desfdsura in perioada 2021,-2024.

12. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantd din prezentul ghid.


