JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind reglementarea modalităţilor de sprijinire a activităţilor sportive
din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară:
Având în vedere :
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 2836 / 20.01.2014 al Direcţiei Dezvoltare Locală;
Văzând prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum
şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, privind finanţarea nerambursabilă
din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura
sport;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă „Regulamentul de sprijinire a activităţilor sportive din municipiul
Piteşti”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Finanţarea activităţilor sportive se poate face fie în condiţiile prevăzute în
“Ghidul solicitanţilor” aprobat prin H.C.L. nr. 109/ 08.04.2013, fie în condiţiile Regulamentului
menţionat la art.1.
Art.3 Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia Dezvoltare Locală şi Direcţia
Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora de către
Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Proiectul de hotărâre este legal,
SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu

Piteşti
Nr.

/

2014

ANEXĂ LA H.C.L. nr............/......2014
REGULAMENT DE SPRIJINIRE
A ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL PITEŞTI
A. MODALITĂŢI DE SPRIJIN
I. Criterii de sprijinire a sportului de performanţă:
1. Sprijinirea sportului de performanţă se poate face prin următoarele modalităţi:
♦ încheierea unor contracte de asociere între Primăria Municipiului Piteşti şi structura
sportivă solicitantă (numai pentru sportul de înaltă performanţă);
♦ acordarea de finanţări nerambursabile, în baza Ordinului Agenţiei Naţionale
pentru Sport, nr. 130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice
a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport
judeţene şi ale municipiului Bucureşti, prin participare la concurs de proiecte
conform ghidului prezentat în anexa la H.C.L. nr.109/08.04.2013.
2. Sprijinul poate fi solicitat numai de persoane juridice (structuri sportive) independente cu
sediul şi activitatea principală în municipiul Piteşti.
3. Echipa/sportivul să fie angrenat în competiţii naţionale sau internaţionale.
4. Sprijinul financiar se acordă pentru structurile sportive, în condiţiile stabilite de Consiliul Local
al municipiului Piteşti.
5. Structura sportivă care solicită sprijin nu trebuie să aibă datorii la stat (taxe, impozite), să
aibă certificat de identitate sportivă, să se înregistreze în baza de date a Primăriei
Municipiului Piteşti (Statut, sediul actual, nr. cont bancar, persoane de contact, etc.).
II. Criterii de sprijinire a sportului pentru toţi
1. Sprijinirea sportului pentru toţi se face prin acordarea de finanţări nerambursabile în baza
Ordinului nr. 130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor
cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale
municipiului Bucureşti, prin participare la concurs de proiecte, conform ghidului prezentat în
anexa la H.C.L. nr.109/08.04.2013.
2. Sprijinul poate fi solicitat numai de persoane juridice (cluburi, asociaţii, fundaţii, etc.)
independente, care au cuprinse în statut activităţi sportive şi au sediul şi activitatea principală
în municipiul Piteşti.
3. Sprijinul se poate acorda pentru organizări de competiţii, concursuri, manifestaţii sportive,
participări la competiţii, concursuri şi manifestări sportive interne şi internaţionale .
4. Instituţia/organizaţia care solicită sprijin nu trebuie să aibă datorii la stat (taxe, impozite), să
aibă certificat de identitate sportivă, să se înregistreze în baza de date a Primăriei
Municipiului Piteşti (Statut, sediul actual, nr. cont bancar, persoane de contact, etc.).
5. Activităţile de exerciţii fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic
sportive precum şi activităţile de educaţie fizică şi sportul practicate de către persoanele cu
handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt pot fi incluse în cadrul sportului pentru toţi.
B. ACORDAREA SPRIJINULUI
1. În cazul contractelor de asociere, acestea vor fi încheiate cu aprobarea Consiliului local
municipal Piteşti.
2. În cazul concursului de proiecte, procedura de acordare a sprijinului financiar se face
conform ghidului de finanţare, prin încheierea unui contract de finanţare.
C. DECONTAREA CHELTUIELILOR
1. Decontarea cheltuielilor se va face conform contractelor (de asociere, de finanţare)
încheiate.
2. În cazul nedepunerii la timp a decontului vor fi percepute penalităţi conform legii.
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RAPORT
privind reglementarea modalităţilor de sprijinire a
activităţilor sportive din municipiul Piteşti
Sprijinirea sportului de performanţă se poate face prin două modalităţi de finanţare:
1) Încheierea unor contracte de asociere între municipalitate şi structurile sportive
solicitante, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, precum şi a Legii
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
În regulamentul de sprijinire a activităţilor sportive din municipiul Piteşti este prevăzut
faptul că sprijinirea sportului de performanţă se poate face şi prin încheierea de contracte de asociere cu
structurile sportive.
2) Acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
În acest sens prin H.C.L. nr.109/08.04.2013 a fost aprobat ,,Ghidul solicitanţilor” care
stabileşte cadrul general şi procedura de selecţie a proiectelor de interes public local, depuse de solicitanţii
persoane juridice fără scop patrimonial în vederea finanţării acestora.
Finanţarea se realizează de la bugetul municipiului Piteşti, în limita sumelor aprobate de
către consiliul local al municipiului Piteşti.
Menţionăm că proiectul de hotărâre, având caracter normativ, a fost supus, în prealabil,
procedurii prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
precum şi de H.C.L. nr.176/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr.52/2003.
Apreciem că proiectul de hotărâre este legal şi oportun şi propunem aprobarea acestuia în
forma prezentată de iniţiator.
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