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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de selectie si evaluare a 

proiectelor sportive cu finantare nerambursabila din bugetul local al municipiului 

Alexandria si a Comisiei de solutionare a contestatiilor 

 

Prin expunerea de motive nr. 5625 /2019, Primarul Victor Drăguşin propune elaborarea 

unui proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de selectie si evaluare a proiectelor 

sportive cu finantare nerambursabila din bugetul local al municipiului Alexandria si a Comisiei 

de solutionare a contestatiilor. 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei 

publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unor contracte de finantare nerambursabila 

din fonduri publice, prin selectarea acestora de catre o comisie, cu respectarea principiilor de 

atribuire a contractelor de finantare si în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate 

anual în bugetul local al Municipiului Alexandria. 

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de 

finanţare nerambursabilă, o comisie de evaluare si o comisie de solutionare a contestatiilor 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

 prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general,  

 prevederile H.C.L. nr. 76 din 27.02.2019 de aprobare a Ghidului solicitantului privind 

finantarea nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Alexandria, pentru 

proiecte si programe sportive; 

 prevederile art. 36, alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale,   republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

Cele doua comisii vor avea un Regulament de organizare si functionare conform anexei 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Avand in vedere ca propunerea de mai sus a fost facuta in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, ca este necesara si oportuna, s-a intocmit prezentul poiect de hotarare, care 

impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea  Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria. 
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