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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea 

nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Alexandria, 

pentru proiecte si programe sportive 

  

 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului privind finantarea nerambursabila din fondurile 

bugetului local al municipiului Alexandria, pentru proiecte si programe sportive, se realizeaza in 

conformitate cu urmatoarele acte normative: 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarea din fonduri publice alocate pentru activitati 

nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordinului M.T.S. nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si 

programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

Ghidul solicitantului are ca scop stabilirea principiilor, a cadrului general si a procedurii pentru 

atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice precum si a cailor de atac 

impotriva actului sau deciziei autoritatii finantatoare.  

Programul sportiv de utilitate publica în cadrul caruia se pot finanta proiecte din fonduri publice 

este "Promovarea sportului de performanta". 

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila, 

solicitantii trebuie sa fie persoane juridice fara scop patrimonial – cluburi sportive de drept privat si 

asociatii pe ramura de sport . 

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. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul proiect de 

hotărâre: aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea nerambursabila din fondurile 

bugetului local al Municipiului Alexandria, pentru proiecte si programe sportive”. 

Proiectul de hotărâre  însotit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

Victor Drăguşin 


