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DECIZIA Nr.153/30.01.2007 
 
 
 
 Directorul executiv al Direcţiei pentru Sport a Judeţului Maramures; 
 În temeiul prevederilor: 

Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general; 
Art.54 (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, aprobat 
prin  H.G. nr. 844/2001 ; 
Ordinul nr. 130/28.03.2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport; 
În baza Regulamentului de organizare si funcţionare al Directiei pentru Sport a Judetului 
Maramureş 

  
 Emite următoarea 
 
 

DECIZIE 
 

Art. 1. Criteriile şi condiţiile de finanţare ale structurilor sportive de drept privat, cererea de 
finanţare şi contractul cadru de finanţare sunt cele prevăzute în Ordinul nr. 130/28.03.2006 al 
preşedintelui A.N.S. 

 
Art. 2. Se aprobă procedura de finanţare, criteriile de evaluare, selecţie şi decontare a 

acţiunilor sportive pentru structurile sportive de drept privat, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta 
decizie. 

 
Art. 3. Se aprobă modelul grilei de evaluare prezentată în anexa nr. 2 la prezenta decizie. 
 
Art. 4. Se constituie comisia de selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare de către 

structurile sportive de drept privat, având următoarea componenţă: 
- Nicoară Alexandru – referent de specialitate D.S.J. Maramureş; 
- Goron Dan – inspector de specialitate D.S.J. Maramureş; 
- Botea Delia – sef serviciu financiar-contabil D.S.J. Maramureş; 
- Ciuvar Cristian – inginer D.S.J. Maramureş; 
- Zaharie Valer – tehnician constructor D.S.J. Maramureş; 
 
Art. 5. Pentru a putea lua decizii valide comisia trebuie să întrunească minimum trei membri. 
 
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii se însărcinează 

Compartimentul Sport şi Compartimentul Financiar - contabil din cadrul D.S.J. Maramureş. 
 

 
 

Director Executiv, 
prof. Corneliu Săvoiu 

 


