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ROMÂNIA 
JUDEȚUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIȘOARA 
PRIMAR 
Nr.SC2019-           / 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA  
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a 
proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul 
programelor sportive de utilitate publică 
 

Municipiul Timişoara a susţinut continuu şi a determinat prin finanţările acordate 
anual, de la bugetul local, promovarea şi derularea de proiecte de activitate sportivă ale 
structurilor sportive, asociaţiilor şi organizaţiilor sportive, care s-au încadrat în programele 
naţionale de utilitate publică, de interes naţional. 

Prin H.C.L.M.T.nr.265/04.07.2017 s-a aprobat Regulamentul privind regimul 
finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru 
proiecte de activitate sportivă, în baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general. Acesta prevedea ca solicitanţii eligibili pentru finanţare pot fi: cluburi sportive de 
drept privat fără scop patrimonial/ asociaţii judeţene pe ramuri de sport/ cluburi  sportive de 
drept public şi asociaţii ori fundaţii, pentru proiecte care se încadrează în 2 programe 
naţionale de utilitate publică "Promovarea sportului de performanţă" şi programul "Sportul 
pentru toţi", recunoscute de către Ministerul Tineretului şi Sportului. 

  
 Având în vedere apariţia ultimelor reglementări aduse prin Ordinul nr. 
664/06.09.2018-emitent Ministerul Tineretului şi Sportului, privind finanţarea din fonduri 
publice a proiectelor şi programelor sportive, prevederile Legii nr.90/16.04.2018 pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38 /2017 privind modificarea şi 
completarea Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000, este necesară  aprobarea unui nou 
Regulament privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de 
către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive 
de utilitate publică. Acesta are la baza  prevederile Legii 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, coroborate cu celelalte dispoziţii legale privind activitatea sportivă. 
 
 Ordinul nr.664/2018 stipulează la Art.2-alin (1):”(1) Finanţarea proiectelor sportive 
iniţiate de către structurile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi 
ale municipiului Bucureşti, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la 
art. 1, se efectuează prin finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile prezentului ordin şi cu 
celelalte dispoziţii legale în materie.” 
 
 Regulamentul propus va asimila programele sportive de utilitate publică definite de 
Ordinul nr.664/2018 şi va cuprinde ca şi capitole principale:       
-  Domeniul de aplicare; 
-  Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă;   
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- Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive; 
-  Condiţii privind nivelul de reprezentare sportivă a beneficiarilor finanţării; 
- Criterii şi condiţii de eligibilitate pentru structurile/ organizaţiile sportive; 
- Procedura de acordare a finanţării nerambursabile. Etapele procedurii de selecţie de proiecte;  
- Procedura privind încheierea şi derularea contractului de finanţare nerambursabilă; 
-  Procedura de raportare şi control.  

 
Urmare a celor prezentate mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri privind 

aprobarea  Regulamentului privind  finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor 
iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul 
programelor sportive de utilitate publică. 

 
 

 
        PRIMAR,                                                             VICEPRIMAR, 
       NICOLAE ROBU                                        DAN DIACONU                                              
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