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Proiect de hotarare din 09.10.2019
privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul
local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii si
organizatii fara scop patrimonial, pe anul 2019
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-25464/08.10.2019 privind oportunitatea proiectului de
hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-25464/08.10.2019 al Compartimentului Sport din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul cu nr.SC2019-25464/08.10.2019 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de
specialitate nr.SC2019-25464/08.10.2019;
Avand in vedere Avizul cu nr.SC2019-25464/08.10.2019 al Directiei Economice - Anexa la Raportul
de specialitate nr.SC2019-25464/08.10.2019 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,
Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea
domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru
administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si problemele minoritatilor si Comisiei pentru
cultura, stiinta, invatamant, sanatate protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 332/2019 privind aprobarea
Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a proiectelor initiate de catre structuri sportive de drept
public, unitati •i institutii de invatamant, alte organizatii sportive din cadrul programelor sportive de utilitate
publica;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 333/2019 privind aprobarea
Regulamentului privind finantarea nerambursabila de la bugetul local a proiectelor initiate de catre structuri
sportive, asociatii si organizatii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publica;
In baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitati nonprofit de interes general, actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.69/2000, a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere Hotararea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
Avand in vedere Ordinului 664/06.09.2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si
programelor sportive;
Avand in vedere Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Tinand seama de Raportul nr.SC2019-25464/08.10.2019 cu rezultatele finale ale proiectelor de sport
aprobate pentru alocarea contributiei financiare pe anul 2019, din bugetul local al Municipiului Timisoara,
intocmit de Comisia de evaluare si analiza numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara
nr.144/18.10.2016;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
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Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare
pentru activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d) si alin.7 lit.c), e) si f)din OUG nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin(1) si (3), a art.196,alin(1) lit a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul
administrativ;
HOTARASTE
Art.1: Se aproba proiectele de activitate sportiva si contributiile financiare acordate de la bugetul local
structurilor sportive, asociatiilor si organizatiilor fara scop patrimonial, pe anul 2019,conform Anexei 1, care
face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2: Finantarea proiectelor se va efectua in baza contractelor de finantare incheiate intre Municipiul
Timisoara si structurile sportive, asociatiile si organizatiile fara scop patrimonial, ale caror proiecte au fost
admise, in conditiile si cu respectarea contractului de finantare cadru, Anexa 2 , care face parte integranta din
prezenta hotarare;
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza structura de specialitate cu activitatea
sportiva si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Scoli, Spitale, Baze Sportive;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Structurilor sportive, asociatiilor,organizatiilor beneficiare;
- Mass - mediei locale.
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