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REFERAT 
privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea 
Municipiului Timişoara pentru "CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest 

Timişoara" 
 
 

 
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 200 / 04.04.2013 , a 

fost aprobată  aderarea Municipiului Timişoara la clubul sportiv "Rugby Club Municipal 
Universitatea de Vest Timişoara", modificarea actului constitutiv si a statutului clubului 
sportiv, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale clubului 
sportiv si aprobarea  cotizatiei anuale catre clubul sportiv. 
       Contribuţia financiară aprobată cu titlu de cotizatie pe anul 2013 din partea 
Municipiului Timisoara către Clubul Sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest 
Timişoara",  a fost în suma de 2.000.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, 
recreere şi religie", subcap.67.02.05.01-Sport. Pentru perioada trimestrelor al II -lea şi al III-
lea din anul 2013, s-a alocat clubului sportiv o cota din cotizaţia anuală,  în suma maxima de  
1.600.000 lei.      
 Prin H.C.L.M.T. nr. 379/05.07.2013, privind rectificarea bugetului local al 
Municipiului Timişoara pe anul 2013, s-a suplimentat finanţarea activităţii sportive din 
bugetul local din capitolul 67.02. “ Cultură, recreere şi religie”, (67.02.05.”Servicii recreative 
şi sportive “) cu suma de 4.700.000 lei, conform Anexei 1, din care pentru CS Rugby Club 
Municipal Universitatea de Vest Timişoara s-a aprobat suma de 400.000 lei, diferenţa la 
cotizaţia aprobată. 

Prin H.C.L.M.T. nr. 450/03.09.2013, privind rectificarea bugetului local al 
Municipiului Timişoara pe anul 2013, s-a suplimentat finanţarea activităţii sportive din 
bugetul local din capitolul 67.02. “ Cultură, recreere şi religie”, (67.02.05.”Servicii recreative 
şi sportive “) cu suma de 500.000 lei, pentru cotizaţie către  CS Rugby Club Municipal 
Universitatea de Vest Timişoara 

Având în vedere că prin adresa nr.SC2013-026566/18.09.2013, CS Rugby Club 
Municipal Universitatea de Vest Timişoara a solicitat suplimentarea cotizaţiei alocate cu suma 
de 1.000.000 lei,  
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Propunem: 
 

Emiterea  unei  Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe suplimentarea 
contribuţiei financiare cu titlu de cotizatie pe anul 2013, din partea Municipiului Timisoara, 
pentru CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, cu suma de 1.000.000 lei, 
din bugetul local,  din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii 
recreative si sportive"), cotizaţia anuală totală devenind 3.000.000 lei. 

Valoarea de 1.000.000 lei este asigurată din suplimentarea cotizaţiei cu suma de 
500.000 lei la rectificarea aprobată prin H.C.L.M.T. nr. 450/03.09.2013 şi suplimentarea cu 
500.000 lei propusă pentru rectificarea de buget local din luna septembrie. În acest sens 
Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale a transmis nota de fundamentare 
pentru suplimentarea finanţării activităţii sportive din bugetul local la rectificarea din luna 
septembrie 2013 cu nr. SC 2013-26445/17.09.2013 Direcţiei Economice, prin care a solicitat 
suplimentarea bugetului cu activităţii sportive cu 500.000 lei, destinaţi pentru CS Rugby Club 
Municipal Universitatea de Vest Timişoara, urmând ca proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
cotizaţiei să fie supus aprobării în şedinţa de plen a CLT, în care se va supune aprobării 
rectificarea bugetului local.  

 
 
 

 
 

Viceprimar, 
Dan Diaconu 
 

 
 
           Director Direcţia Economică,                    Director Directia Institutii Scolare, Medicale, 
                                                                              Sportive si Culturale,  
           Smaranda Haracicu                                    Ioan Mihai  Costa 
 
 
 
                              Biroul Baze Sportive, 
                                                                               Ion Crasovan 
  
 
 
                                                           Avizat Juridic, 
                                                            


