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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual al finantarilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alexandria, pentru activitati 

nonprofit de interes general, aferent anului 2019 

 

  Prin expunerea de motive nr. 8025 / 11.04.2019, Primarul Victor Drăguşin propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual al finantarilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alexandria, pentru activitati nonprofit de 

interes general, aferent anului 2019. 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

In vederea derularii procedurii de atribuire in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general, cu modificările si completările ulterioare, propun aprobarea Programului anual al 

finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiul Alexandria, pentru activitati nonprofit 

de interes general, aferent anului 2019. 

Programul anual propriu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, in cel 

mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu. 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

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

urmatoarelor acte normative: 

- Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare; 

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

programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, 

- H.C.L. nr. 76/2019 de aprobare a Ghidului solicitantului privind finantarea nerambursabila 

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

- prevederile art. 36, alin. (4), lit. "a" din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica 

locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare. 

3. CONSIDERATII ECONOMICE 

Domeniul pentru care se acorda finantari nerambursabila este SPORT – programul ”Sportul 

de performanta”, iar  suma propusa a fi finantata este de 150.000 lei. 

 

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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