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REFERAT 
 

pentru aprobarea  Normelor financiare pentru activitatea Sport Club Municipal 
Timisoara  
 

Prin H.C.LM.T.nr.470/30.10.2015 a fost aprobata infiintarea Clubului Sportiv 
’’Sport Club Municipal Timisoara’’, instituţie publica în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara, structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public. Scopul 
clubului sportiv îl constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, cu consecinta 
directa de dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului Timisoara,selectia 
continua, pregatirea sportiva si participarea sportivilor proprii la competitii interne si 
internationale, precum si organizarea de competiţii şi evenimente sportive.    
Totodata, prin aceeasi hotarare de consiliu local s-a aprobat Regulamentul de organizare si 
functionare, Organigrama si Statul de functii ale Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal 
Timisoara’’ si s-au numit in Consiliul de administratie al clubului, reprezentanții Consiliului 
Local al Municipiului Timisoara si al  Primarului Municipiului Timisoara. 

Prin Hotararea de consiliu local nr.509/ 20.11.2015 s-a aprobat bugetul de venituri si  
cheltuieli al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’, pe anul 2015. Normele 
financiare referitoare la categoriile de cheltuielile specifice si dupa caz, cuantumurile 
acestora ce se pot efectua pentru realizarea activitatii specifice a SCM Timisoara, au fost 
supuse atentiei consilierilor locali la Sedinta Consiliului Local din 30.10.2015 si au fost 
aprobate în Consiliul de Administratie al clubului.In consecinta pentru derularea activitatii 
Clubului Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’au fost aplicate Normele financiare 
aprobate de catre Consiliul de Administratie al clubului, elaborate in baza prevederilor 
legale : HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 
sportivă,actualizata;Legea nr.69/2000 , a educatiei fizice si sportului , actualizata; Codul 
fiscal. 
    Avand in vedere experienta acumulata in cele in 6 luni de activitate a celor 3(trei) 
sectii sportive ale SCM Timisoara: rugby, handbal, baschet, conducerea executiva a clubului  
a putut delimita tipurile de activitati specifice, si tinand cont si de rigorile Federatiilor 
Nationale la care clubul este afiliat, cat si de bunele practici existente la nivel national si 
international in activitatea sportiva, s-au putut identifica toate categoriile de cheltuieli 
necesare a fi efectuate pentru activitatea sportiva a clubului. 

Bugetul clubului Sport Club Municipal aprobat in luna martie 2016 este structurat si 
ponderat in conformitate cu toate categoriile de cheltuieli incluse in Normele financiare 
asumate de conducerea clubului. 

Avand in vedere ca Sport Club Municipal este o institutie publica subordonata 
Consiliului Local, este necesar ca legislativul Municipiului sa aprobe, evident cu 
modificarile si completarile considerate necesare , Norme financiare pentru derularea  
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activitatii acestui club, asa cum s-a practicat si in alte municipii unde functioneaza cluburi 
municipale, structuri de drept public subordonate consiliilor locale. 

Este necesara asigurarea cadrului legal, pentru a sustine continuitatea activitatii 
sportive a SCM Timisoara in  comunitate, in acord cu scopul pentru care clubul a fost 
infiintat, respectiv pentru promovarea sportului de performanta, pentru asigurarea 
mijloacelor necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta prin prisma interesului 
local si national. 

Totodata, in acest moment de existenta al clubului, avand toate echipele in primele 
ligi nationale la handbal, baschet si rugby, cu echipele de handbal si rugby calificate in cupe 
europene, este necesar sa fie asigurata legitimitatea deciziilor conducerii clubului, privind 
angajarea cheltuielilor in baza unor Norme financiare , astfel incat  sectiile sportive sa poata 
performa si mai mult.  

Mentionam rezultatele sportive ale sectiilor SCM Timisoara de la infiintare, care 
indreptatesc aprobarea unor norme financiare in acord cu realitatea practicii sportive: 
-Echipa de handbal s-a clasat pe locul 3 in Liga Nationala de handbal masculin-editia 2015-
2016, fiind calificata in cupa europeana EHF, a doua competitie continentala valorica, dupa 
Liga Campionilor. 
-Echipa de rugby a castigat titlul national la finele anului 2015, fiind campioana SuperLigii , 
iar la data prezentei este castigatoarea  Cupei Romaniei 2016. 
-Echipa de baschet a reusit sa ramana in prima liga de baschet masculin. 

Normele financiare propuse spre aprobare catre Consiliul Local definesc toate 
categoriile de cheltuieli specific activitatii sportive si respecta intru totul prevederile 
legislative aflate in vigoare: HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă,actualizata; Legea nr.69/2000 , a educatiei fizice si sportului, actualizata ; 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Codul Muncii ; Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, actualizata ; 

 
Avand in vedere cele mentionate, executivul clubului promoveaza proiectul de 

hotarare  privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea Sport Club Municipal 
Timisoara, cuprinse in Anexa la proiectul de hotarare.  
 
                                                                                  Director SCM Timisoara, 
Directia Economica                                     Radu Toanca 
Smaranda Haracicu 
                                                                                    
                                                                                    Compartiment Economico-Financiar si  
                                                                                    Administrativ SCM, 
   Raluca Albu 
   
 Serviciul Juridic,                                                        Biroul Sport-Cultura, 
 Daniela Stefan                                                            Ioan Mihai Costa 


