
ERATA

la Ghidul Solicitantului pentru acordarea de finanţare nerambursabilă, a cluburilor sportive de drept
privat, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni

sportive de utilitate publică de interes local aprobat prin Hotărârea CLMS nr.28/2006

Luând  în  considerare  Hotărârile  CLMS nr.  75/15.11.2012  și  119/27.06.2013,  informăm potențialii
solicitanți de finanțări nerambursabile în baza acestui ghid, că la momentul publicării  au intervenit
unele erori pe care înțelegem să le îndreptăm prin prezenta erată:

Asfel:

A. După art.7 se întroduce art.7.1 cu următoarele conținut:

În cazul în care, un club sportiv a depus cerere de finanțare copletă în sesiunea întâi a anului pentru a
doua sesiune nu mai există obligația de a anexa la cererea de finanțare, documente prevăzute la art. 7,
lit.  a),  b),  c),  e),  k)  –  în  acest  din urmă caz,  exceptând cazul  în  care au  intervenit  modificări  ale
statutului sau actului constituitv.

B. Pct.3. al art.5, lit.b este abrogat.

C. La capitolul 8 în loc de „Programul anual de finanțare a proiectelor/programelor sportive cuprinde o
singură  sesiune  de  selecție  a  proiectelor”  se  va  citi  „Programul  anual  de  finanțare  a
proiectelor/programelor sportive cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor, în funcție
de sumele puse la dispoziție cu această destinație prin bugetul local al municipiului Salonta”. 

D. În tot cuprinsul Ghidului, unde se face trimitere la OUG nr. 60/2001 se va citi  Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare. 

E. La Formular de solicitare Anexa B – procentul de 10% la care face referire textul aflat sub tabel, va
fi înlocuit cu procentul de 20%, conform ghidului.  
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