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MUNICIPIUL TIMISOARA 
COMPARTIMENTUL SPORT 
Nr. SC2019-24464/08.10.2019 
 
                             
                                                   RAPORT  DE  SPECIALITATE      
  

la proiectul de hotarare 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 

       
  
                  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi 
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă şi a contributiilor 
financiare acordate de la bugetul local  prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul 
Timişoara şi structuri sportive, asociaţii și organizații farã scop patrimonial, pe anul 2019. 
                                      Facem următoarele precizări: 
 Având în vedere aparitia ultimelor reglementari aduse prin Ordinul nr. 664/06.09.2018-
emitent Ministerul Tineretului si Sportului, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și 
programelor sportive, prevederile Legii nr.90/16.04.2018 pentru aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 38 /2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și 
sportului nr.69/2000, 
Biroul Sport – Cultura  a promovat in anul 2019 urmatoarele documente : 
- Regulamentul privind finanţarea de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către  structuri 
sportive de drept public, unităţi şi instituţii de învăţământ,  alte organizaţii sportive din cadrul 
programelor sportive de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 332/2019 ; 
- Regulamentul  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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
333/2019; 
             În baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată; 
             Având în vedere prevederile Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000; 

 În baza Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 În vederea susținerii activității sportive, in bugetul local-sectiunea de functionare s-a 
alocat din bugetul aprobat pe anul 2019 la cap. 67.02.05.01-Sport , prevedere bugetara pentru 
finantari proiecte de sport (prin HCLMT nr. 248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al 
Municipiului Timisoara pe anul 2019 si  prin HCLMT nr. 386/25.07.2019 privind rectificarea 
bugetului local). Bugetul alocat a fost repartizat astfel : 
500.000 lei –pentru finantari proiecte de sport initiate de către structuri sportive, asociaţii şi 
organizaţii de drept privat ; 
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250 000 lei –pentru finantari proiecte de sport initiate de către structuri sportive de drept public, 
unităţi şi instituţii de învăţământ,  alte organizaţii sportive. 
 Compartimentul Sport a initiat procedura privind organizarea selectiei publice de 
proiecte. 

Au fost parcurse toate etapele conform prevederilor Regulamentelor privind regimul 
finantarilor nerambursabile din bugetul local aprobate prin HCLMT nr. 332/2019 si HCLMT 
nr.333/2019 : 
 Au fost respectate prevederile legale privind promovarea si transparenta, conform  
cap.3.5. Etapele procedurii de selectie de proiecte/Art.27.din Regulamente: 
- Programul anual de finanţări a fost publicat pe site-ul Municipiului Timisoara, în cel mult 30 de 
zile de la aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara; 
- A fost publicat Anuntul cu programul anual in Monitorul Oficial partea a VI-a , nr.133 din data 
de 08.08.2019 ; 
-. A fost publicat Anuntul de participare  in Monitorul Oficial partea a VI-a , nr.135 din data de 
12.08.2019 ; 
- Anunţul de participare a fost publicat pe site-ul Municipiului Timisoara, respectiv a fost 
transmis pentru publicare la 15 publicatii locale.  
 Compartimentul Sport, în perioada de depunere a proiectelor, a inregistrat dosarele de 
finantare depuse de solicitanti si a verificat documentele depuse , conform prevederilor 
Regulamentului de finantare: pct.3.6 Depunerea proiectelor/-art.29. 
 Compartimentul Sport a intocmit si a inaintat spre aprobare comisiei urmatoarele 
documente: 
-Raport de prezentare a proiectelor sportive depuse de către structuri sportive, asociaţii şi 
organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publica ,conform 
Regulamentului de finantare aprobat prin HCLMT nr. 333/14.06.2019, inregistrat cu nr. SC 
2019-24290/26.09.2019, cuprinzând un numar de 14 proiecte; 
-Raport de prezentare a proiectelor sportive depuse de către structuri sportive de drept public, 
unităţi şi instituţii de învăţământ,  alte organizaţii sportive din cadrul programelor sportive de 
utilitate publica, conform Regulamentului de finantare aprobat prin HCLMT NR. 
332/14.06.2019, inregistrat cu nr. SC 2019-24289/26.09.2019, cuprinzând un numar de 3 
proiecte . 

Comisia a verificat intrunirea conditiilor 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. 
Comisia a evaluat fiecare proiect in baza criteriilor de evaluare a proiectelor de sport, conform 
prevederilor pct.3.7.2. Criterii de evaluare a proiectelor de sport/ Art.34 din                  
Regulament, care stipuleaza ca toate cererile de finantare pentru proiecte validate ca eligibile 
sunt supuse evaluarii. Criteriile specifice de evaluare s-au aplicat dupa grile de evaluare elaborate 
pe categoriile de proiecte incadrate in programele nationale de utilitate publica. Toate proiectele 
eligibile au  întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda, 
conform grilei de evaluare.Comisia a propus si contributiile financiare pe anul 2019. 
 In baza evaluarii a fost intocmit Raportul cu rezultatele proiectelor sportive-Anexa 1 la 
hotararea de consiliu local, inregistrat cu nr. SC2019-24934/02.10.2019. Conform prevederilor 
legale, secretariatul comisiei de selectie si evaluare a postat Raportul cu rezultatele proiectelor 
sportive pe site-ul Primariei și l-a fişat la avizierul structurii de specialitate din Primărie. 
Nu au fost inregistrate contestatii, drept pentru care a fost validat Raportul cu rezultatele 
proiectelor sportive.  
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                Avand in vedere cele expuse in prezentul raport apreciem că proiectul de hotărâre 
privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă şi a contributiilor financiare acordate de la 
bugetul local  prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timişoara şi structuri 
sportive, asociaţii și organizații farã scop patrimonial, pe anul 2019, întruneşte condiţiile pentru a 
fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara.                    
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPARTIMENT  SPORT, 
 
                                       
Consilier   Mihai Costa 

 
 

Consilier   Călin Vaștag 
 
 

Consilier  Ancuța Cozma 
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