
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN   

HOTĂRÂREA nr.116  
din 26 august 2022 

privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă 
desfăşurate de structurile sportive locale de juniori în anul competiţional 2022-2023 

 
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;   
Având în vedere:   
 referatul de aprobare nr.14493 din 18.08.2022 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
 raportul de specialitate comun nr.14494 din 18.08.2022 al Direcţiei economice și al Direcției 

investiții și programe publice; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 94 din 27.07.2022  privind aprobarea 

regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat 
de juniori, înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice 
fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă; 

 procesul verbal de verificare a îndeplinirii condiţiilor pentru repartizarea sumelor al 
Comisiei de evaluare, constituită prin Hotărârea nr. 94 din 27 iulie 2022 a Consiliului 
Judeţean Sălaj şi completată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr. 184 
din 17 august 2022; 

 prevederile art. 18^1 alin.(2) lit.b) şi ale art. 69 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă repartizarea sumelor alocate pentru finanţarea programelor sportive ale 
cluburilor sportive de drept privat de juniori, înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, 
constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate 
sportivă, ce se vor desfăşura în anul competiţional 2022-2023, în cuantum de 265.900 lei, astfel: 

a)    118.625  lei - Handbal Club Sportiv “Dinamyc Zalău”, din care 59.625 lei în anul 2022; 
b)   147.275 lei  - Asociația Sportivă Handbal Club VM , din care 73.775  lei în anul 2022. 
(2) Pentru anul bugetar 2023, sumele în cuantum de 132.500 lei, repartizate conform alin.(1) 

vor fi cuprinse în bugetul judeţului cu această destinaţie. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele 

Consiliului Judeţean Sălaj şi Direcţia economică. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică;  
- Direcția investiții și programe publice; 
- structurile sportive de la art. 1. 
 
 PREŞEDINTE, 
                                                                                        Contrasemnează: 

      Dinu Iancu - Sălăjanu                                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,         
                                                                 Cosmin-Radu Vlaicu 
 
 


