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Direcţia Economică 
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Nr. 13842 din 25.06.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului câştigător şi finanțării acestuia de la bugetul local prin programul 

“Promovarea sportului de performanță” 

                Prin expunerea de motive nr. 13841 din data de 25.06.2019, Primarul Victor Drăguşin propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului caştigător şi finanțării acestuia de 

la bugetul local prin programul “Promovarea sportului de performanță”. 

                1.NECESITATEA PROIECTULUI  

                Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi 

funcționare a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiecte sportive 

finanțate din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria.  

                După finalizarea evaluării proiectelor, comisia are obligația de a elabora un raport al procedurii 

de atribuire, care se înaintează conducătorului autorității contractante, în vederea supunerii spre 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

                 2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI   

                 Având în vedere cererea adresată de conducerea CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITATEA 

ALEXANDRIA de a fi sprijinită financiar pentru activitatea echipelor de fotbal feminin senioare şi junioare 

şi futsal băieţi în competiţiile sportive oficiale din anul 2019, şi luând în considerare faptul că acestă 

solicitare a ȋntrunit cerințele pentru a fi selectată în vederea finanțării, am iniţiat prezentul proiect de 

hotărâre pentru a încheia un contract de finanţare cu această asociaţie- structură sportivă fără scop 

patrimonial, pentru asigurarea unor condiţii minime organizatorice şi materiale pentru practicarea 

sportului de perfomanţă. 

                   3. LEGALITATE  

                   Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

                   • prevederile Legii 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general;  

                   • prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (6) lit.a din Legea nr. 215/2001, privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  



                    • prevederile art. 3 alin. (1), art. 12 alin. (2), art. 67 alin (2) lit.b, art.69 din Legea nr. 69/2000 

a educației fizice şi a sportului, cu modificările şi completările ulterioare;  

                    • prevederile Ordinului 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; 

                    4. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC SI ECONOMIC  

                      Se aprobă proiectul CLUBULUI SPORTIV UNIVRSITATEA ALEXANDRIA, pentru programul            

“Promovarea sportului de performanță” ȋn valoare totală de 200.030 lei, din care 50.030 lei reprezintã 

cofinanțarea beneficiarului, iar 150.000 lei finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului 

Alexandria, de la Cap. 67.20 “Cultură, recreere şi religie” (67.02.05 Servicii recreative şi sportive). 

                        Suma alocată se va utiliza de către beneficiarul proiectului în cadrul programului 

“Promovarea sportului de performanță”, ȋn conformitate cu dispozițiile legale ȋn vigoare şi cu 

prevederile “Ghidului solicitanților” privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al 

municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive.  

                        Documentele justificative privind cheltuielile eligibile se vor depune la sediul Municipiului 

Alexandria până la data de 31.12.2019.  
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