
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA                                                  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea alocării fondurilor publice pentru  

 finanțarea din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița a programelor 

sportive de performanță, sesiunea a IV-a 2022 

 

Consiliul Județean Dâmbovița 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor publice pentru  

finanțarea din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița a programelor sportive de performanță, 

sesiunea a IV-a 2022, propus de domnul ȘTEFAN Corneliu - președintele Consiliului Județean 

Dâmbovița; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 394/31.10.2022; 

- raportul nr. 394/31.10.2022 al Direcţiei juridice, contencios, administrarea patrimoniului; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate; 

- Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor 

sportive; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.344/07.10.2022 pentru 

actualizarea Regulamentului privind finanțarea din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița a 

programelor sportive de performanță; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.70/17.02.2022 privind  

aprobarea bugetului propriu al județului, pe anul 2022 și estimări 2023-2025; 

- prevederile art.21 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit.a) și art.54 alin.(4) lit. a) din Regulamentul 

de organizare şi funcționare al Consiliului Judeţean Dâmbovița; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit. b), alin.5 lit.f)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.182 alin.(4), art. 139 alin. (3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă alocarea fondurilor publice pentru finanțarea  din bugetul Consiliului 

Județean Dâmbovița a programelor sportive de performanță, sesiunea a IV-a 2022, în sumă totală 

de 900.000 lei conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia juridică, 

contencios, administrarea patrimoniului, Direcţia economică şi Compartimentul secretariat şi 

relaţii cu publicul, pentru comunicare.  

 

          PREŞEDINTE,                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,                                        

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN                         jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU 

 

 

 

 

 

Nr. 389 
Data: 02.11.2022  



                                                                                                                                                                                                                                           

Anexă la Hotărârea nr. 389/02.11.2022 

 

 

 
Alocarea fondurilor publice pentru  

 finanțarea din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița a programelor sportive de performanță, sesiunea a IV-a 2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire solicitant Denumire proiect Nr. înreg. Punctaj Suma 

aprobată 

- lei - 

Detalii proiect 

1. Asociația Fotbal Club 

Chindia Târgoviște 

Susținem 

performanța în 

fotbal! 

25810/ 

28.10.2022 

96 900.000 AFC Chindia Târgoviște are ca scop principal în cadrul acestui 

program: un parcurs bun în Liga 1 pentru seniori prin obținerea 

unui loc cât mai înalt în clasament, dar și atingerea celor mai 

bune rezultate pentru grupele de juniori. Clubul își propune 

performanță 100% în cele 90 de minute de joc. 

 Total  Sesiunea a IV-a  2022   900.000  

 
 

 

 

     

 

 

                         

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

  jr. Cristina SFETCU 
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Raluca Tăbîrcă 

               

 

ȘEF SERVICIU, 

prof. dr. Claudiu MĂNESCU 
 

 

               

 

 

 

 

 

 


