
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr.  13841 din 25.06.2019  

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului câştigător şi finanțării acestuia de la 
bugetul local prin programul “Promovarea sportului de performanță” 

                  Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului 
câştigător şi finanțării acestuia de la bugetul local prin programul “Promovarea sportului de 
performanță” se realizează pe prevederile următoarelor acte normative:  

                  - Legea 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general;  

                  - Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

                 - Legea nr. 69/2000 a educației fizice şi a sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

                  - Ordinul nr.130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 
cluburilor sportive de drept privat şi ale asociațiilor pe ramura de sport județene şi ale municipiului 
Bucureşti; 

                   Pentru dezvoltarea sportului de performanță alexăndrean este necesară alocarea unor 
contribuții financiare din bugetul local prin contracte încheiate cu personae juridice fără scop 
patrimonial - cluburi sportive de drept privat şi asociații pe ramura de sport.  

                   Prin HCL nr. 132 din 24 aprilie 2019 s-a aprobat Programul anual al finanțărilor 
nerambursabile de la bugetul local al municipiului Alexandria, pentru activități nonprofit de interes 
gerenal, aferente anului 2019, pentru domeniul Sport, suma de 150.000 lei.  

                   În baza “Ghidului solicitanților” privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului 
local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive, Primaria municipiului Alexandria a organizat 
sesiunea II de selecție publică pentru alocarea finanțării proiectelor de sport, pe anul 2019, deoarece în 
prima sesiune a fost depusă o singură solicitare şi, potrivit Legii 350/02.12.2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, 
art. 14, alin 2, “Autoritatea finanţatoare trebuie să repete procedura de selecţie de proiecte în care 
există un singur participant”. 

                   Au fost derulate toate etapele cuprinse ȋn “Ghidului solicitanților”, respectiv privind 
informarea publică şi transparența decizională, verificarea dosarelor de finanțare depuse privind 
eligibilitatea, analiza şi evaluarea proiectelor eligibile.  

                   Ca urmare, în conformitate cu prevederile art.45, alin.6 din Legea nr.215/2001 a administraței 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul proiect de 
hotărâre: aprobarea proiectului câştigător şi finanțării acestuia de la bugetul local prin programul 



“Promovarea sportului de performanță”. Proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentație va fi 
prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.                                                     
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VICTOR DRĂGUŞIN 


