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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea nerambursabila 

din fondurile bugetului local al Municipiului Alexandria, pentru proiecte si programe 

sportive 

 

   Prin expunerea de motive nr. 4361 din 25.02.2019, Primarul Victor Drăguşin propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea 

nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Alexandria, pentru proiecte si 

programe sportive. 

 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte 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. 

 

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

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. 

 

3. 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, 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, 

 prevederile Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
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 prevederile Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,   republicată, cu modificările 

si completările ulterioare; 

 Criteriile si conditiile minimale de finantare a structurilor sportive de drept privat, care 

trebuie indeplinite cumulativ, sunt urmatoarele: 

a) sa fie o structura sportiva recunoscuta în conditiile legii, cu sediul in municipiul 

Alexandria, conform Certificatului de Înregistrare Sportiva (CIS); 

b) sa faca dovada afilierii la federatia sportiva nationala de specialitate; 

c) sa faca dovada depunerii situatiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la 

organul fiscal competent; 

d) sa prezinte documente eliberate de autoritatile legale competente care sa ateste faptul ca 

solicitantul si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general 

consolidat precum si catre bugetul local al Municipiului Alexandria, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

e) sa nu se afle în litigiu cu Primaria Municipiului Alexandria, Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria; 

f) sa nu furnizeze informatii false în cererea de finantare si în documentele care însotesc 

cererea de finantare; 

g) sa nu se afle în situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum si a legii; 

h) sa participe pe parcursul perioadei de finantare cu o contributie financiara de minimum 

10% din valoarea totala a finantarii - urmând a face dovada contributiei prin documente acceptate 

de catre finantator; 

i) sa nu faca obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori sa nu fie dizolvata sau 

lichidata în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

j) sa depuna cererea de finantare completa în termenul stabilit de autoritatea finantatoare. 

Atribuirea de contracte de finantare nerambursabila se va face în limita fondurilor publice 

alocate programelor aprobate anual în bugetul autoritatii finantatoare. 

Pentru aceeasi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singura finantare 

nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare în decursul unui an fiscal. 

Cheltuielile eligibile vor putea fi platite în baza unui contract de finantare nerambursabila 

numai în masura în care sunt justificate si oportune si au fost contractate în perioada executarii 

contractului. 

Selectia proiectelor sportive se realizeaza de catre o comisie constituita la nivelul autoritatii 

finantatoare, desemnata prin dispozitie a Primarului Municipiului Alexandria. 

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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