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EXPUNERE DE MOTIVE   

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectelor de activitate sportivã si a contributiilor financiare acordate de la 
bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri 

sportive, asociatii și organizații farã scop patrimonial, pe anul 2019 

 

            Municipiul Timişoara a susţinut continuu sportul timișorean şi a determinat prin 
finanţările acordate anual de la bugetul local, promovarea si derularea unor proiecte de 
activitate sportivă ale structurilor sportive si organizatiilor locale, care s-au încadrat în 
programele nationale de utilitate publică in domeniul sportului, aprobate de Ministerul 
Tineretului si Sportului, respectiv programul ,,Promovarea sportului de performanţă ’’şi 
programul ,, Sportul pentru toţi”. 
   Având in vedere ca au fost parcurse toate etapele din selectia de proiecte pe anul 2019, 
conform prevederilor Regulamentelor privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul 
local aprobate prin HCLMT nr. 332/2019 si HCLMT nr.333/2019 ; 

Având in vedere Comisia de evaluare care a verificat intrunireaconditiilor si criteriilor 
de eligibilitate , si in urma analizei documentelor din dosarele depuse de aplicanti , rezultatul 
evaluarii a fost urmatorul : din 17 proiecte sportive depuse au fost declarate eligibile toate cele 
17 proiecte sportive ; 

In baza Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al 
Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva , a Legii 350/2005 privind 
regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de 
interes general, s-au derulat toate etapele procedurii de selectie publica ; 

Având în vedere prevederile Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, respective, a Ordinului nr. 664/06.09.2018 privind finantarea din fonduri publice a 
proiectelor si programelor sportive;  

In Ordonanţei cu nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

Având în vedere cele expuse, consideram oportun proiectul de hotărâre privind 
aprobarea proiectelor de activitate sportivã si a contributiilor financiare acordate de la bugetul 
local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, 
asociatii și organizații farã scop patrimonial, pe anul 2019. 
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