
H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în vederea premierii sportivului David

Popovici pentru rezultatele obținute la Campionatul Mondial de Natație — Înot Seniori, desfășurat

la Budapesta în anul 2022

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educației fizice și sportului

nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu

modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — (1) Se autorizează Ministerul Sportului să efectueze

premierea domnului David Popovici pentru performanțele

obținute la Campionatul Mondial de Natație — Înot Seniori,

desfășurat la Budapesta în anul 2022.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) din

Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu

modificările și completările ulterioare, cuantumul premiului este

de 1.000 mii lei.

Art. 2. — (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 se

suplimentează bugetul Ministerului Sportului cu suma de

1.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, la

capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă, la

propunerea ordonatorului principal de credite, modificările

corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și

structura bugetului Ministerului Sportului pe anul 2022.

Art. 3. — Ordonatorul principal de credite prevăzut la art. 1

răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile

legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei

hotărâri.

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Kelemen Hunor 

p. Ministrul sportului,

Nicoleta Hancia,

secretar general 

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 27 iunie 2022.

Nr. 826.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014—2020

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 10 din Hotărârea

Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a

cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul

european de dezvoltare regională, Fondul social european și

Fondul de coeziune 2014—2020, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 413 din 11 iunie 2015, cu modificările

ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (1) lit. a)

nu depășește, pentru fiecare autovehicul sau alt mijloc de

transport achiziționat, echivalentul în lei al sumei prevăzute la

art. 5 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile

administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări

prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările

ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 12 din prezenta

hotărâre și ale art. 69 alin. (3) lit. a) și c) din Regulamentul (UE)

nr. 1.303/2013.”

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul investițiilor și proiectelor europene,

Marcel-Ioan Boloș

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 27 iunie 2022.

Nr. 828.




