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Regulament
de organizare si functionare
a comisiei de evaluare si a comisiei de solutionare a contestatiilor
pentru proiecte sportive finantate din fondurile bugetului local
al municipiului Alexandria

Comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor pentru proiecte sportive
finantate din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria vor respecta prevederile Legii
nr. 350/2006 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.C.L. nr.
274/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantilor privind finantarea nerambursabila din
fondurile bugetului local al municipiului Alexandria pentru proiecte sportive.
Comisia de evaluare
Selectia proiectelor sportive se realizeaza de catre o comisie constituita la nivelul autoritatii
finantatoare, desemnata prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Alexandria si este
alcatuita dintr-un numar impar de membrii, consilieri locali si reprezentanti ai executivului.
Comisia de selectie este alcatuita dintr-un numar impar de membri. Comisia este legal
intrunita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii.
Fiecare membru al comisiei va semna la inceputul fiecarei sesiuni o Declaratie de
impartialitate.
Presedintele comisiei va asigura convocarea si prezenta membrilor comisiei.
Hotararile comisiei se adopta cu votul a 2/3 din numarul membrilor.
Comisia de evaluare si selectie a proiectelor sportive are urmatoarele atributii:
• analizeaza si noteaza proiectele sportive in conformitate cu gila de acordare a
punctajelor;
• stabileste ierarhia proiectelor sportive in functie de valoarea, importanta sau
reprezentativitatea proiectului pentru domeniul sportiv respectiv, pe baza punctajului acordate pe
baza punctajului obtinut.
Comisia are dreptul de a cere solicitantilor si alte documente care sa clarifice criteriile dupa
care se face selectia proiectelor.
Pentru a fi selectat in vederea finantarii, un proiect trebuie sa intruneasca un punctaj minim
de 60 puncte .
In cazul in care punctajul total obtinut de o propunere de proiect este mai mic de 60 de
puncte, proiectul nu este eligibil de a primi finantare.
Finanţarea aprobată poate fi aceeaşi sau mai mică decât cea solicitată.
Dupa finalizarea evaluarii proiectelor, comisia are obligatia de a elabora un raport al
procedurii de atribuire, care se inainteaza conducatorului autoritatii contractante, in vederea
supunerii spre aprobare Condiliului Local al Municipiului Alexandriei.

Comisia are obligatia de a informa toti ofertantii in legatura cu rezultatul aplicarii
procedurii de atribuire.
Activitatea comisiei de evaluare inceteaza dupa indeplinirea atributiilor stabilite conform
prezentului regulament.
Comisia de contestatie
Solicitantii au dreptul sa formuleze contestatii asupra modului de respectare a procedurii
privind organizarea si desfasurarea selectiei si sa le depuna la sediul autoritatii finantatoare în
termen de maximum 3 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta acestora a rezultatului
selectiei.
Contestatiile se solutioneaza în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data expirarii
termenului pentru depunerea contestatiilor.
În vederea solutionarii contestatiilor depuse de candidati, la nivelul autoritatii se înfiinteaza
o comisie de solutionare a contestatiilor.
Fiecare membru al comisiei va semna la inceputul fiecarei sesiuni o Declaratie de
impartialitate.
În componenta comisiei de solutionare a contestatiilor nu pot fi numiti membrii care au
facut parte din comisia de selectie.
Contestaţia se formuleazăîn scris şi va conţine următoarele:
• datele de identificare ale contestatorului
• numărul de referinţă al cererii de finanţare şi titlul proiectului
• obiectul contestaţiei
• motivele de fapt şi de drept
• dovezile pe care se întemeiază
• semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.
Soluţia dată de comisia de soluționare a contestaţiilor este definitivă.
Rezultatul contestatiei va fi comunicat scris solicitantilor.
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