
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA STEF ĂNESTII DE JOS , , 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Pri::~i·~·~.~~-~~~~~::i.~~.~os I 
Zi„l!. ...... Luna .• flJ_JA!}.(M/J I 

privind aprobarea Schemei de personal şi a Bugetului de cheltuieli 
pentru Clubului Sportiv Local Ştefăneştii de Jos 

pentru anul 2020 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
având în vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Comunei Ştefăneştii de Jos; 
Raportul de specialitate al secretarului general al comunei; 
Nota de fundamentare al Clubului Sportiv Local Ştefăneştii de Jos; 
Avizul comisiilor de specialitate; 

precum şi în conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative; 
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
HCL Ştefăneştii de Jos nr. 20/27.03.2019, 

În temeiul art. 129 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă bugetul de cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Local Ştefăneştii de 
Jos, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă Schema de personal a Clubului Sportiv Local Ştefăneştii de Jos prin înfiinţarea 
secţiei de box, precum şi echipei de seniori din cadrul secţiei de fotbal , prevăzut în anexa nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Clubul Sportiv Local Ştefăneştii de Jos prin personal specializat va asigura demararea 
procedurilor de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Art. 3 Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Clubului Sportiv Local 
Şteîaneştii de Jos prin conducerea sa. 
Art. 5 Primarul comunei Ştefăneştii de Jos se va asigura de executarea prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art. 6. Secretarul general al comunei, va aduce la cunoştinţa publică prezenta hotărâre. 

SECRETAR GENERAL A 
GAFTON 
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Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
având în vedere: 

Expunerea de motive a Primarului Comunei Ştefăneştii de Jos; 
Raportul de specialitate secretarului general al comunei; 
Nota de fundamentare al Clubului Sportiv Local Ştefăneştii de Jos; 
Avizul comisiilor de specialitate; 

precum şi în conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative; 
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
HCL Ştefăneştii de Jos nr. 20/27.03.2019, 

În temeiul art. 129 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă bugetul de cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Local Ştefăneştii de 
Jos, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă Schema de personal a Clubului Sportiv Local Ştefăneştii de Jos prin înfiinţarea 
secţiei de box, precum şi echipei de seniori din cadrul secţiei de fotbal , prevăzut în anexa nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Clubul Sportiv Local Ştefăneştii de Jos prin personal specializat va asigura demararea 
procedurilor de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Art. 3 Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Clubului Sportiv Local 
Ştefăneştii de Jos prin conducerea sa. 
Art. 5 Primarul comunei Ştefăneştii de Jos se va asigura de executarea prevederilor prezentei 
hotărâri. 
Art. 6. Secretarul general al comunei, va aduce la cunoştinţa publică prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _ la şedinţa ordinară din 02.03.2020 
Cu un număr de __ voturi "pentru" din 13 consilieri in funcţie 
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ClubuSportiv Local Stefanestii De Jos 

Nota fundamentare PROIECT BUGET 2020 

nr crt Explicatii 
1 TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE 

2 Sectiunea functionare cod 01-79 

3 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20) 

4 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL COD 10,01 

5IALTE DREPTURI SALARIALE(echipa mica,seniari+bax) 

6 TITLUL li BUNURI SI SERVICll(cod20,01-20,30 

7 Bunuri si servicii (20.01-20.01.30) 

8 Furn ituri de birou 

9 Mat eria le de curatenie 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Carburanti si lubrefianti 

Piese de sch imb+ reparatii 

rrransport 

Posta telecomunicatii 

Materia le si prest ari serv cu caracter functional 

Al te bunuri si serv ptr intretinere si functionare 

Hrana ptr oameni 

Hrana ptr oameni 

Medicamente si materiale sanitare 

Medicamente 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 

Echipament sportiv 

Alte obiecte de inventar 

Presed inte 
GHEORGHE MIRCEA 

<o 
f P. ,r$Tli 

I)\:. 

J vS 

COD INDICATOR TOTAL AN 2020 

2.000.000 
1 2.000.000 

10 2.000.000 

10,01 1.000.000 
10,01,30 1.000.000 

20 1.000.000 
20,01 750.000 

20,01,01 10.000 

20,01,02 15.000 

20,01,05 15.000 

20,01,06 15.000 

20,01,07 85.000 

20,01,08 10.000 

20,01,09 300.000 

20,01,30 300.000 

20,03 100.000 
20,03,01 100.000 

20,04 20.000 
20,04,01 20.000 

20,05 130.000 
20,05,01 80.000 

20,05,30 SO.OOO 

Page 1 
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...---------··· 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Pr imă r ia comooei Ştefănestii de J , iJ . 
Nr . ...... 1..f:: ....... .. ......... ........... . 

Zi .. . ~ .... Luna • ..tJ.2. ... An .. JaJ.Q 

Clubul Sportiv Local Ştefăneştii de Jos este persoană juridică română, 

constituită ca unitate de sport, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prevederile legislaţiei române, specifice în vigoare. 

Pentru a se asigura funcţionarea clubului sportiv, preşedintele acesteia, dl. 
Gheorghe Mircea, a înaintat o notă de fundamentare împreună cu un proiect de 
buget, pe capitole de cheltuieli, aferent anului 2020, spre aprobarea Consiliului 
Local al Comunei Ştefăneştii de Jos, Jud. Ilfov. 

Fundamentarea si solicitarea au fost realizate având în vedere următoarele 
' 

prevederi legislative: 
Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia. 
HCL Ştefăneştii de Jos nr. 20/27.03.2019 

Fundamentarea şi prevederile bugetului de cheltuieli din anul 2020 pentru 
Clubul Sportiv Local Ştefăneştii de Jos se bazează în integralitate pe legislaţia 
aplicabilă din România, coroborată cu legislaţia şi reglementările existente în 
domeniul instituţiilor de interes public. 

A vând în vedere prevederile legislative invocate, propun aprobarea unei 
hotărâri de consiliu local privind aprobarea organigramei şi al bugetului de 
cheltuieli pentru Clubul Sportiv Local Ştefăneştii de Jos, pentru anul 2020. 

INIŢIATOR, 

PRIMAR 

ŞTu:31 Robert 

I 



RAPORT DE SPECIALITATE 

Pr imaria comunei Ştefăneştii de Jos 
1/.Z:J..[J Nr .................. ......... .... .... ..... ... ..... . 

Zi. .... J± .. .Luna __ Q.i An...~ .e ... 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Consiliul local adoptă hotărâri privind instituţiile de interes local. 

Luând în considerare nota de fundamentare a societăţii Clubul Sportiv 

Local Ştefăneştii de Jos, care se pliază în totalitate pe legislaţia aplicabilă din 

România, legislaţia privind finanţele publice locale, coroborată cu legislaţia şi 

reglementările existente în domeniul sportului, precum şi cu alte acte normative 

în domeniu specifice instituţiilor de interes public, consider că sunt îndeplinite 

condiţiile legale şi supun spre promovare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei şi al bugetului de cheltuieli pentru Clubului Sportiv Local 

Ştefăneştii de Jos, pentru anul 2020. 

SECRETAR GENE 

GAFTONCo 
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: LUBUL SPORTIV LOCAL 
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

INTRARE Nr /5 
IESIRE 

Ziu~./~ . Luna.J?.fAnul..~:?.f. 

CLUBUL SPORTIV LOCAL STEFANESTII DE JOS 

CUI 41262980 
Str Stadionului nr 1 
Stefanestii de Jos 
Jud ILFOV 

Catre Primaria Stefanestii de Jos 

. . :-:- ----;-ş:etăneştii de Jos 
,">rimaria com~n ' 

Nr .. .. ...... ¼.\~ .. s .. ...... . 
· ~ f Luna .. . Q2-. . An ?..t::;;; ZI ,d-,-x;, 

Va transmitem prin nota de fundamentare necesarul platilor 
pe care le vom efectua in anul 2020, plati necesare pentru desfasurarea in 
bune conditii a activitatii Clubului Sportiv Local Stefanestii de Jos 

Presedinte 
Mircea Gheorghe 



Clubul Sportiv Local Stefanestii de Jos 
-·- ·- . ---- ·------, 

. , ~tr::i 1.om~nci Ştcfă:1eştii de Jos 

ln Atentia Domnului Manager al Primariei Stefanestii de Jos: 

Va rog sa puneti pe Ordinea de zi a Sedintei Consiliului Local al Comunei Stefanestii de Jos 

urmatoarele puncte,necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii Clubului Sportiv Local 

Stefanestii de Jos in anul 2020: 

1. lnfiintarea echipei de Sen iori a Clubului Sportiv Local Stefanestii de Jos. 

2. lnscrierea echipei de seniori a Clubului Sportiv Local Stefanestii de Jos in Competiti ile Oficiale 

de Fotbal ale Judetului Ilfov. 

3. lnfiintarea Sectiei de Box a Clubului Spo rtiv Local Stefanestii de Jo s. 

4. lnscrierea sportivilor Sectiei de Box a Clubului Sportiv Local Stefanestii de Jos in Competitiile 

oficiale ale Federatiei Romane de Box. 

5. Aprobarea Organigramei Clubului Sportiv Local Stefanestii de Jos. 

PRESEDINTE 

Gheorghe Mircea 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget -

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, s-a întrunit în 

şedinţa de lucru în ziua de 02.03.2020 şi a supus analizei sale proiectul de 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de personal şi a bugetului de 

cheltuieli pentru Clubul Sportiv Local Ştefăneştii de Jos, pentru anul 2020. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare, considerăm că îndeplineşte 

criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

PETRICĂION 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică si de apărare a ordinii 

şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua 

de 02.03.2020 şi a supus analizei sale proiectul de proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Schemei de personal şi a bugetului de cheltuieli pentru Clubul Sportiv 

Local Ştefăneştii de Jos, pentru anul 2020. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu Ordonanţa de urgenta nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că îndeplineşte criteriile de 

oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

CHIRU IONEL 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive, agrement şi turism, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 02.03.2020 

şi a supus analizei sale proiectul de proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Schemei de personal şi a bugetului de cheltuieli pentru Clubul Sportiv Local 

Ştefăneştii de Jos, pentru anul 2020. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu Ordonanţa de urgenta nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că îndeplineşte criteriile de 

oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

GHEORGHE CRISTIAN 


