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REGULAMENT 

privindasocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria 

cu structurile sportive din municipiul Alexandria pentru sprijinirea financiara de la 

bugetul local a unor activitati desfasurate de acestea 

 
 
 
 

CAPITOLUL I 

Obiectul şi domeniul de aplicare 

 

    ART. 1 
(1) Prezentulregulamentstabileste cadrul general in care autoritatea publica locala sprijina 
financiar activitatile sportive pe care le desfasoara structurile sportive din municipiul Alexandria, 
sustinearea participarii sportivilor legitimati la cluburile sportive din municipiul Alexandria la 
competitii sportive si internationale. 
     (2)Colaborarea intre autoritatea publica locala si structura sportiva are la baza un contract de 
asociere si un scop de interes public, in conformitate cu prevederile art. 36, alin 7, lit.a) din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
      (3)Nerespectarea prevederilor contractuale sau furnizarea de informatii false de catre 
solicitanti atrage raspunderea contractuala, administrativa, civila sau penala, dupa caz. 
      (4)Contractul de asociere se aproba individual pentru fiecare structura sportiva prin Hotarare 
a Consiliului local. 
      (5)Structurile sportive solicitante vor indeplini anumite conditii de eligibilitate stabilite prin 
prezentul regulament. 
      (6)Totalul sumelor ce se vor angaja si plati annual sunt corelate cu posibilitatile bugetului 
anual al municipiului Alexandria. 
 
    ART. 2 
    (1) Prezentele norme se aplică de către Primaria Municipiului Alexandria, prin aparatul de 
specialitate, pentru: 
    a) sustinerea financiara a activitatilor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate 
pe raza unităţii administrativ-teritoriale;  
    b) sustinerea financiara a activitatilor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate 
pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, 
deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă; 



    c) sustinerea financiara a activitatilor sportive organizate în raza unităţii administrativ-
teritoriale de către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive 
corespondente; 
    d) sustinerea financiara a activitatilor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-
teritoriale de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, ori 
inspectoratele şcolare judeţene; 
    e) sustinerea financiara a activitatilor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv 
Român pentru înalta performanţă sportive, desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale; 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL II 

Definiţii 

 
    ART. 3 
    În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
    1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective 
cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de 
pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni 
sportive; 
    2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, având 
ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 
    3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi 
competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, 
realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 
    4. competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de 
desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România; 
    a) competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca 
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional; 
    b) competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean-competiţie sportivă internă care 
are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori 
interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior; 
    c) competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca 
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau 
promovarea în eşalonul valoric superior; 
    d) competiţie sportivă internă de nivel municipal - competiţie sportivă internă care are ca 
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel municipal; 
    5. competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de 
desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări; 
    6. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de 
nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în 
competiţii; 
    7. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope 
utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi 



accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; 
substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială 
Antidoping (WADA); 
    8. antrenor sau profesor care a selecţionat şi promovat - persoană calificată care se ocupă de 
selecţia şi pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea 
acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor şi 
abilităţilor sportive spre înalta performanţă sportivă. Activitatea acestora trebuie evidenţiată de 
cluburile sportive şi confirmată de federaţia sportivă naţională de specialitate; 
    9. profesor care a depistat - persoană calificată, încadrată într-o unitate sau instituţie de 
învăţământ, care în cadrul activităţii didactice a identificat o persoană tânără cu potenţial pentru 
înalta performanţă sportivă şi a recomandat-o unui club sportiv în vederea legitimării. Activitatea 
sa trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confirmată de federaţia sportivă naţională de 
specialitate; 
    10. personal din cadrul federaţiilor - orice persoană care îndeplineşte o funcţie oficială în 
cadrul unei federaţii sportive, confirmată de organul abilitat; 
    11. organizaţii sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de 
înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive. 
 

CAPITOLUL III 

Conditii pentru obtinerea sprijinului financiar 

 

   ART.4 
(1) Sa fie o structura sportiva recunoscuta in conditiile legii (autorizatie de functionare si 
certificat de identitate sportiva), cu sediul in municipiul Alexandria. 
   (2)Sustinerea cluburilor sportive se stabileste prin contractul de asociere, iar Consiliul local al 
municipiului Alexandria poate cere prin contractul de asociere aprobat prin Hotarare a 
Consiliului local alocarea unor sume de cofinantare suportate de clubul sportiv. 
(3) Sa foloseasca sediu si baze sportive adecvate scopului, avand dotarile necesare. 
(4) Sa nu se afle in litigiu cu Primariamunicipiului Alexandria. 
   (5) Sa nu faca obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori sa nu se afle deja in 
stare de dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
(6) Sa nu aiba obligatii de plata exigibile la Primariamunicipiului Alexandria. 
(7) Sa nu aiba obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele catre stat, precum si 
contributiile catre asigurarile sociale de stat. 
   (8) Sa nu se afle in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive, a 
regulamentelor proprii, precum si a legii. 
(9) Sa faca dovada afilierii la federatia sportiva nationala de specialitate si/sau la asociatia pe 
ramura de sport judeteana, dupa caz. 
(10) Sa faca dovada depunerii situatiei financiare la organul fiscal competent, pentru anul 
precedent. 
(11) Sa nu furnizeze informatii false in documentele care insotesc cererea de asociere. 
   (12) Sa faca dovada participarii la competitii interne si internationale, pregatire centralizata si 
jocuri de verificare/pregatire (conform calendarului competitional). 
   (13) Sa foloseasca personal calificat si sa prezinte situatia sportivilor  legitimati activi. 
(14) Sa respecte modalitatile de decontare stabilite de administratia publica locala, in prezentul 
regulament, pentru sumele obtinute prin Hotararea de aprobare a bugetului local. 



   (15)Asocierea cu cluburile sportive care participa in competitiile sportive de acelasi nivel sau 
la categorii de varste similare, se va realiza cu o singura entitate sportiva, prin Hotarare a 
Consiliului local. Departajarea va tine cont de palmaresul clubului si obiectivele propuse. 
   (16)Nerespectarea obiectivelor propuse, duce automat la rezilierea contractului de asociere. 
 
  ART 5 
 Daca din totalul activitatii desfasurate de o structura sportiva, maxim 20% reprezinta 
activitate economica, restul fiind activitate neeconomica, atunci se poate considera ca, per total, 
activitatea respectivei structuri este neeconomica si finantarea ei nu implica elemente de ajutor 
de stat. 
 
 
 

CAPITOLUL IV 

Participanţii la acţiunile sportive 

 
 

A. La acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale 
    ART. 6 
    (1) Acţiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizaţiilor sportive care le 
organizează. 
    (2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot participa: 
    a) sportivi; 
    b) antrenori; 
    c) medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi 
specialişti care contribuie la realizarea pregătirii. 
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pot beneficia pe perioada acţiunilor de 
pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt 
organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu 
locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după 
caz. 
    (4) Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire 
sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de 
scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget, prin consultarea cu 
reprezentantul municipiului Alexandria, desemnat prin contractul de asociere, sau Hotarare a 
Consiliului local, dupa caz. 
 
 

B. La competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale 
    ART. 7 
    (1) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia 
sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. 
    (2) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la 
competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care 
o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a 
obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget, conform art. 5, alin. (4) 



 
 
 

CAPITOLUL V 

Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acţiunilor sportive, cand 

acestea nu sunt sustinute de organizatorul actiunii 

 

 

    SECŢIUNEA 1 
    Cheltuieli de transport 
 
    ART. 8 
    (1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât 
cea în care îşi au domiciliul aceştia, se poate efectua, după caz: 
    a) cu orice fel de tren, clasa a II-a; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot 
deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km 
şi pe timp de noapte; 
    b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante; 
    c) cu mijloace de transport în comun; 
    d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; 
    e) cu avionul, clasa economică; 
    f) cu navele de călători,tarif economic; 
    (2) Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii se poate 
face cu mijloace de transport închiriate sau cu mijloace de transport în comun, în condiţiile legii. 
 
 
    ART. 9 
    Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate, entităţile 
trimiţătoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel: 
    a) cu avionul, la clasa economică; 
    b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; 
    c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; 
d) cu navele de călători, tarif economic. 
 
    ART. 10 
 La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de 
transport şi: 
    a) taxele pentru trecerea podurilor; 
    b) taxele de traversare cu bacul; 
    c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; 
    d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; 
    e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi 
comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; 
    f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, 
aparatură medicală şi altele asemenea, daca sunt strict necesare desfasurarii competitiei 
respective. 



 
 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Cheltuieli de cazare 
 
    ART. 11 
    (1) Cazarea participanţilor la activităţile sportive organizate în ţară se poate face, după caz: 
    a) în unităţile de cazare pentru sportivi; 
    b) în cămine şcolare sau studenţeşti; 
    c) în locuinţe închiriate în condiţiile legii; 
    d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv. 
    (2) Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale 
organizate în ţară se poate face în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, 
importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz. 
    (3) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanţilor se face, după caz: 
    a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza 
comunicării primite din partea organizatorilor; 
    b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin 
dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.Depasirea 
plafoanelor se sustine din venituri proprii ale clubului. 
    (4) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe 
plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif. 
 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Cheltuieli de masă 
 
    ART. 12 
    (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în ţară se diferenţiază pe 
categorii de acţiuni, după cum urmează: 
 
 
 
Acţiunea                                                                           Limite        

maxime/persoană 
 
a) Competiţii sportive interne, 
si actiuni sportive de pregatire interne:                                          
- de nivel municipal ;       până la 50 lei 
- de nivel judeţean;                                                                    până la 60 lei    
- de nivel zonal sau interjudeţean;                                            până la 70 lei    
- de nivel national;                                                                    până la 80 lei  

 
 
b) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale, si actiuni sportive de pregatire 
internationala, ce includ sportivi ce reprezinta Municipiului Alexandria, se fac in plafoanele de 



diurna stabilite prin dispozitiile legale in vigoare privind deplasarea personalului roman in 
strainatate. Depasirea plafoanelor se sustine din veniturile proprii ale cluburilor. 
c) Cheltuieli pentru actiuni de pregatire sportiva (cantonamente, meciuri amicale) vor fi aprobate 
de ordonatorul principal de credite. 
(2) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi 
decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice. 
    (3) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii. 
    (4) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile 
sportive ce reprezinta Municipiul Alexandria, beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute 
la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României. 
    (5) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. 
Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizaţiei sportive, în funcţie de 
specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita 
prevederilor bugetare aprobate si prevederilor prezentului regulament. 
 
 
 SECŢIUNEA a 4-a 
    Cheltuieli privind alimentaţia de efort 
 
    ART. 13 
 Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot 
beneficia de alimentaţie de efort - în alimente sau echivalentul in sme de bani, acordată după 
cum urmează: 
    a) de către cluburile sportive, doar pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice şi 
naţionale, la toate categoriile de vârstă - până la 900 lei lunar/persoană; 
b) alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singură structură sportivă . 
 
    ART. 14 
    Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum 
două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentaţie de efort. 
 
SECTIUNEA a5-a 
    ART15 
    Organizatiile sportive ce organizeaza competitii sportive interne si internationale pot finanta, 
pentru arbitrii care sunt nominalizati la acestea, cheltuieli privind indemnizatia de arbitraj in 
limitele stabilite de federatiile de resort. 
 
SECŢIUNEA a 6-a 
    Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv 
  
    ART. 16 
(1)Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii 
şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, după 
caz, în limita fondurilor prevăzute în buget. 
    (2)Echipamentul de joc va fi inscriptionat cu numele “MUNICIPIUL ALEXANDRIA”. 
 



    SECŢIUNEA a 7-a 
    Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping 
 
    ART. 17 
 Cluburile sportive pot să procure pentru sportivii legitimati ai structurii sportive, medicamente şi 
materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi 
recuperare. 
 
    ART. 18 
Structurile sportive pentru sportivii legitimaţi, pot efectua cheltuieli pentru asistenţă şi 
investigaţii medicale, doar daca exista recomandare expresa a medicilor de specialitate. 
 
    SECŢIUNEA a 8-a 
    Alte categorii de cheltuieli 
 
    ART. 19 
 Pentru pregatirea, organizarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive reglementate de 
prezentele norme, organizaţiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate, cheltuieli şi pentru: 
    a) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi 
protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; 
    b) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în 
condiţiile stabilite de organizatori; 
    c) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; 
    d) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, 
cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; 
    e) comisioane şi taxe bancare pentru operatiuni contabile si operatiuni valutare. 
    f) cheltuieli juridice. 
    g) cheltuieli cu inchirierea bazelor sportive care nu apartin Primariei municipiului Alexandria. 
 
ART. 20 
    (1) Cluburile sportive pot efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi 
sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federaţiilor sportive naţionale de 
specialitate, cu incadrare in prevederile ART. 5 din prezentul regulament.. 
    (2) Cluburile sportive pot efectua plăţi pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, cu 
respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1), dupa consultarea cu 
reprezentantul Municipiului Alexandria. 
 
 

CAPITOLUL VI 

Premii, indemnizaţii sportive, prime şi alte drepturi 

 

 
    ART. 21 

(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de 
seniori, cluburile sportive pot acorda premii/recompense. 



(2) Modul de acordare al premierii va fi stabilit de conducerea structurii sportive prin 
regulamentul intern cu aprobarea Consiliului local. In acest regulament vor fi introduse si 
criterii de penalizare. 

 
 

 
CAPITOLUL VII 

Decontarea 

 

   ART. 22 
     (1)Decontarea seface pentru capitolele de decheltuieli specificate prin contractul de asociere. 
     (2)In vederea inaintarii la plata a documentatiei, structura sportiva este obligata sa prezinte: 
a) centralizator, cu privire la cheltuielile efectuate la activitate/actiune. 
b) in cazul in care se solicita decontarea sumelor pentru mai multe activitati/actiuni, documentele 
doveditoare vor fi grupate pentru fiecare activitate/actiune in parte. 
c) copie dupa documentul oficial al programului competitional, invitatie la turneele din 
strainatate si cele nationale. 
d) copie dupa toate facturile fiscale, sau alte documente justificative legale de plata. 
e) documentele doveditoare, emise in strainatate, vor fi traduse de personal autorizat, iar sumele 
vor fi convertite in lei la valorile de schimb din perioada desfasurarii actiunii/activitatii. 
f) decontarea sumelor alocate se realizeaza in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii in 
cont a sprijinului financiar. 
      (3)Toate documentele prezentate spre decontare vor fi semnate si stampilate cu mentiunea 
“CONFORM CU ORIGINALUL” de catre reprezentantul legal al structurii sportive. 
     (4)In cazul in care structurile sportive nu respecta prevederile contractuale, vor returna de 
indata Municipiului Alexandria contravaloarea cheltuielilor neeligibile. 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VIII 

Retragerea sprijinului financiar 

 

    ART. 23 
   (1)Retragerea sprijinului financiar va fi stipulata in mod expres in cuprinsul contractului de 
asociere si se poate realiza in urmatoarele situatii: 
a) cheltuirea sumelor de bani nu a indeplinit conditiile legale. 
b) solicitantul a transmis informatii false sau nu a respectat prevederile prezentului Regulament 
si a contractului de asociere. 
c) solicitantul si-a intrerupt activitatea 
d) in cazul in care veniturile realizate sunt sub cele estimate, Municipiul Alexandria intrerupe 
sprijinul financiar, partial sau total. Notificarea structurilor sportive in acest sens se va realiza cu 
minim 30 de zile inainte de sistarea finantarii. 
 

CAPITOLUL IX 



Dispoziţii finale 

 
    ART. 24 
Prin contractul de asociere, Consiliul local al municipiului Alexandria poate stabili cu titlu 
gratuit, utilizarea bazelor sportive proprii. 
 
    ART. 25 
Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. 
 
    ART. 26 
Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor 
privind finanţele publice. 
 
    ART. 27 
Organizaţiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama 
sumelor obţinute din venituri proprii, donaţii sau sponsorizări, în condiţiile legii. 
 
    ART. 28 
Drepturile salariale ale sportivilor sunt acordate conform legislatiei in vigoare, precum si a 
reglementarilor si statutelor federatiilor sportive de specialitate legale in vigoare, printr-o 
negociere directa intre conducerea structurii sportive si sportivul in cauza. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

FLOREA VOICILA 

 

 

 

 


