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R E F E R A T  

privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, pentru premierea echipei de 
rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT’’ Universitatea de Vest ’’ 

Timişoara 
 

             In anul competitional 2011, echipa de rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club 
Municipal MVT ’’ Universitatea de Vest’’ Timişoara a obtinut rezultate sportive  deosebite şi 
anume: performanta unica de a câştiga ’’ Cupei României ’’, ocuparea locului 3 in Campionatul 
National SuperLiga, respectiv campioana naționala universitara la rugby in 7. Mentionam 
totodata ca in plan international , in acest an, echipa de rugby a fost finalista editiei 2010-2011 a 
Cupei Europei Centrale, fiind vicecampioana acestei competitii de valoare. 
          Avand in vedere toate aceste performante sportive de exceptie, care au determinat 
promovarea imaginii orasului Timisoara la nivel international si national, propunem alocarea 
unei sume de 50.000 lei, pentru premierea echipei de rugby seniori, respectiv  jucători, antrenori 
şi stafful tehnic, menţionaţi în anexă. 
         Tinand seama ca din bugetul local pe anul 2011, aprobat prin HCL nr.31/15.02.2011,  la 
cap. 67.02.05.01-Sport suma disponibila  de 4.879.410 lei, rectificata suplimentar cu 700.000 lei 
prin HCL nr.298/27.09.2011 si HCL nr.333/25.10.2011, a fost alocata integral prin contractele 
de asociere incheiate pe anul 2011,  contributia financiara pentru premierea echipei Rugby Club 
Municipal MVT ’’ Universitatea de Vest’’ Timişoara se poate asigura numai prin rectificarea 
bugetului local, cu suma propusa in proiectul de hotarare de consiliu local. 
         Menţionăm că premierea echipei de rugby se va efectua în cadrul unei festivităţi organizate 
de către Municipiul Timişoara şi clubul sportiv, în termen de 15 zile de la data intrării in vigoare 
a hotararii de consiliu local, cu sumele prevăzute în anexă la hotarare. 
         In consecinta, inaintam pentru aprobare, prezentul referat si proiectul de hotarare. 
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