
 
PROIECT 

D E C I Z I E 
  

Nr. _________                                                                         din __________ 2023 

Cu privire la examinarea notificării  
nr.1304/OT2 -4 din 5 ianuarie 2023  
a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 
 

În temeiul art. 68  din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică locală, 
art. 65-67 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, având în vedere 
Notificarea nr.1304/OT2 -4 din 5 ianuarie 2023 a Oficiului teritorial Cahul al 
Cancelariei de Stat, avizul Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, 
buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 
1. Se ia act de notificarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 

nr.1304/OT2-4 din 5 ianuarie 2023. 
2. Se abrogă Decizia nr. 10/11-V din 15 decembrie 2022 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind premierea și stimularea sportivilor din raionul 
Cahul”. 

3.  Controlul executării prezentei decizii va fi asigurat de Comisia consultativă 
de specialitate economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere.  

 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                         
   
  Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 

 

Elaborat și avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional  
Coordonat: N. Dunas, Președintele raionului  
Avizat pentru legalitate: E.Olaru, şeful Serviciului juridic şi resurse umane 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie ,,Cu privire la examinarea notificării 

nr.1304/OT2 -4 din 5 ianuarie 2023 
a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat” 

 
Art.68 alin.(l) din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006 

stipulează, că în cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administrației 
publice locale este ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorității 
locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerînd modificarea sau abrogarea lui 
totală sau parțială. Iar alin.(3) prevede, ca în termen de 30 de zile de la data primirii 
notificării, autoritatea locala emitentă trebuie să modifice sau sa abroge actul 
contestat. Conform alin. (4) al aceluiași articol, în cazul în care, în termenul stabilit 
la alin.(3), autoritatea locală emitentă şi-a menţinut poziţia sau nu a reexaminat actul 
contestat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa de contencios 
administrativ în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a 
modifica sau de a abroga actul contestat sau în cazul tăcerii autorităţii locale emitente 
în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a 
actului în cauză. 

La 5 ianuarie 2023, în Consiliul Raional Cahul a fost înregistrată notificarea 
Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr. 1304/ОТ2 -4, prin care se solicită 
abrogarea Deciziei nr. 10/11-V din 15 decembrie 2022 „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind premierea și stimularea sportivilor din raionul Cahul”, ca 
fiind ilegală. 

 Astfel, Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat indică, că decizia 
nominalizată contravine prevederilor Normelor financiare pentru activitatea 
sportive, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1552/2002.  
       Având în vedere argumentele menționate în Notificare (se anexează), se 
propune abrogarea Deciziei nr. 10/11-V din 15 decembrie 2022 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind premierea și stimularea sportivilor din raionul 
Cahul”. 
 
          Cornelia Prepeliță, 

secretarul Consiliului Raional Cahul                                         
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CONSILIULUI RAIONAL CAHUL 

 

Notificare 

 

La  19  decembrie  2022  Oficiul  teritorial  Cahul  al  Cancelariei  de  Stat   a  

recepționat deciziile consiliului raional Cahul, publicate în Registrul de stat al 

actelor locale. 

În temeiul art. 63 şi 64 și 68 din Legea nr.436/2006 privind administrația 

publică locală, precum şi în temeiul prevederilor Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.845/2009, Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de 

Stat a efectuat controlul obligatoriu de legalitate a deciziilor consiliului raional 

Cahul. 

În opinia Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat decizia nr.10/11-V 

din 15 decembrie 2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

premierea și stimularea sportivilor din raionul Cahul” este ilegală și necesită a 

fi abrogată, din următoarele considerente: 

Prin decizia nominalizată consiliul raional Cahul a aprobat regulamentul 

privind premierea și stimularea sportivilor din raionul Cahul, care au obținut 

performanțe deosebite în cadrul competițiilor rationale, naționale, europene și 

mondiale ale sporturilor olimpice și neolimpice. 

Prin punctul 2.1.1 din Regulamentul menționat, consiliul raional Cahul a 

decis că, premiile se acordă sportivilor care locuiesc pe teritoriul raionului Cahul, 

sunt antrenați și legitimați în școlile, cluburile și asociațiile sportive din raionul 

Cahul nu mai puțin de 3 ani și au obținut performanțe deosebite la probele 

individuale sau pe echipe la Jocurile Olimpice și Neolimpice, Campionatele 

Mondiale, Europene și Naționale. 

Totodată, punctul 2.1.1 din Regulamentul, aprobat prin decizia nr.10/11-V 

din 15 decembrie 2022 contravine prevederilor punctului 50 din Hotărîrea 

Guvernului nr.1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă care stipulează că, „Pentru performanţele deosebite obţinute în 

competiţiile sportive, organul central de specialitate în domeniul culturii fizice şi 
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sportului, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale,  care  

au  în  subordine  unităţi  sportive,  Comitetul  Naţional  Olimpic  şi  Sportiv, 

federaţiile, asociaţiile, cluburile şi şcolile sportive, după caz, pot acorda 

sportivilor, în funcţie de  valoarea  performanţei,  de  importanţa  competiţiei,  

de  aportul  personal  şi  în  limita bugetului aprobat, premii în lei sau obiecte, 

pînă la valoarea sumelor prevăzute în tabelul nr.1”. 

În aceeași ordine de idei, remarcăm și prevederile punctului 56 din același 

Regulament, care accentuează faptul că, „Sportivii şi antrenorii lor, premiaţi 

prin hotărîrea Guvernului pentru  locurile  I-VI  obţinute  la  Jocurile  Olimpice,  

pot  primi  premii  şi  din  partea  altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, care au în subordine unităţi sportive de care aparţin sportivii 

şi antrenorii, din mijloacele bugetare şi extrabugetare ale acestora, în sumă de 

pînă la 50% din valoarea premiului acordat”. 

În al doilea rând, punctul 2.1.1 a Regulamentului menționat prevede 

acordarea premiilor pentru stimularea performanțelor sportive sportivilor care 

locuiesc pe teritoriul raionului Cahul, sunt antrenați și legitimați în școlile, 

cluburile și asociațiile sportive din raionul Cahul nu mai puțin de 3 ani și au 

obținut performanțe deosebite la probele individuale sau pe echipe la Jocurile  

Olimpice și Neolimpice, Campionatele Mondiale, Europene și Naționale . 

Ținem să atragem atenția, că conform prevederilor punctului 50 din 

Hotărîrea Guvernului nr.1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă care stipulează că, „Pentru performanţele deosebite obţinute 

în competiţiile sportive, organul central de specialitate  în  domeniul  culturii  

fizice  şi  sportului,  celelalte  autorităţi  ale  administraţiei publice centrale şi 

locale, care au în subordine unităţi sportive, Comitetul Naţional Olimpic şi 

Sportiv, federaţiile, asociaţiile, cluburile şi şcolile sportive, după caz, pot acorda 

sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa competiţiei, de 

aportul personal şi în limita bugetului aprobat, premii în lei sau obiecte, pînă 

la valoarea sumelor prevăzute în tabelul nr.1”. 

Conchidem, că pentru sportivii din cadrul asociațiilor și cluburilor sportive, 

așa cum rezultă din prevederile punctului 50 din Hotărârea Guvernului 

nr.1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 

premiile pot fi acordate de către asociații și cluburi unde sportivii sunt 

legitimați în limita bugetului acestor entități. 

Totodată, potrivit art.5 (alin. 4,5,7) din Legea nr.86/2020 cu privire la 

organizaţiile necomerciale care stipulează că, „(4) Statul acordă organizaţiilor 

necomerciale sprijin financiar şi material pentru dezvoltarea organizaţională a 

acestora şi implementarea proiectelor conform priorităţilor stabilite pentru 

fiecare domeniu de dezvoltare. Resurse alocate în acest scop sunt prevăzute în 

bugetul de stat şi în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. (5) Guvernul 

stabileşte mecanismul de oferire a sprijinului financiar şi material. La oferirea 

sprijinului financiar, autorităţile publice se vor conduce de principiul 

dialogului, al transparenţei, al simplităţii şi clarităţii procedurilor, al 
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tratamentului egal, al recunoaşterii particularităţilor diferitor categorii  de 

organizaţii, al eficienţei utilizării fondurilor publice şi al finanţării 

multianuale. (7) Sprijinul financiar se oferă în urma unui concurs public. 

Anunţul privind sprijinul financiar, condiţiile de desfăşurare a concursului şi 

criteriile de evaluare se publică cu cel puţin două luni înainte de data-limită 

pentru depunerea dosarelor”. 

Totodată, potrivit art.21 alin.(1) lit.c) din Legea nr.86/2020 cu privire la 

organizaţiile necomerciale  „În  sensul  prezentei  legi,  activitatea  de  utilitate  

publică  este  activitatea organizaţiei necomerciale desfăşurată în interes general 

sau în interesul unor colectivităţi locale, care contribuie la dezvoltarea şi 

susţinerea: c) sportului, educaţiei fizice şi turismului social”. 

Conform art.23 alin.(1) din aceeași Lege „Autorităţile publice centrale şi 

locale sprijină activitatea organizaţiilor necomerciale cu statut de utilitate 

publică, inclusiv prin: 

a) acordarea de facilităţi fiscale în condiţiile legii; 

b) oferirea gratuită sau în condiţii preferenţiale a dreptului de a folosi 

proprietatea publică; 

c) finanţarea nerambursabilă; 

d) contractarea de lucrări şi servicii; 

e) finanţarea cu destinaţie specială, inclusiv comanda socială”.  

Respectiv concluzionăm că, cluburile și asociațiile sportive din Raionul Cahul 

pot beneficia de finanțare nerambursabilă conform art. 5 (alin. 4,5,7) și art.23 

alin.(1) a Legii nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale cu condiția că 

dețin statut de utilitatea publică. 

Mai mult decît atăt, punctul 3.1 din Regulamentul aprobat prin decizia 

nr.10/11-V din 15 decembrie 2022 contravine  prevederilor  punctului  50  din  

Hotărîrea  Guvernului nr.1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă care stipulează că, „Pentru performanţele deosebite obţinute în 

competiţiile sportive, organul central de specialitate  în  domeniul  culturii  fizice  şi  

sportului,  celelalte  autorităţi  ale  administraţiei publice centrale şi locale, care au 

în subordine unităţi sportive,..., pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea 

performanţei, de importanţa competiţiei, de aportul personal şi în limita bugetului 

aprobat, premii în lei sau obiecte, pînă la valoarea sumelor prevăzute în tabelul 

nr.1”. 

În  acest  sens,  temeiul  juridic  în  baza  căruia  Consiliul  raional  Cahul  a  

aprobat regulamentul privind premierea și stimularea sportivilor din raionul 

Cahul și acordă premii cluburilor și asociațiilor sportive, depășește limitele 

competențelor de bază stabilite de legislația în vigoare. 

În baza celor expuse, în temeiul prevederilor art.68 al.(1) şi (2) din Legea 

nr.436/2006 privind administrația publică locală, precum şi pct.9 subpct.2 lit.a) din 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea oficiilor teritoriale ale 

Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.845/2009, Oficiul teritorial 

Cahul al Cancelariei de Stat, Solicită: 
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1. Examinarea prezentei notificări la următoarea ședință a consiliului raional 

Cahul pentru modificare/abrogarea deciziei nr.10/11-V din 15 decembrie 2022 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind premierea și stimularea 

sportivilor din raionul Cahul”, ca fiind ilegală. 

2. Despre rezultatul examinării notificării informați în scris Oficiul teritorial 

Cahul în termen de 30 de zile. 

 

 

Igor ȘEVCENCO, 

 

Șef al Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em: Miclauș Tatiana  

0(299)3-10-95 
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