
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 28 din 31.03.2020 

privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul 
local alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2020 (domeniul 
sport) precum și aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor acordate de 

la bugetul local al Comunei Giarmata pentru proiecte de activitate sportivă 
 
Consiliul Local al Comunei Giarmata întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 
Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Giarmata; 
- raportul compartimentului juridic;  
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata;  
- prevederile art. 15 și 22 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu 
completările şi modificările ulterioare;  
- prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările 
ulterioare;  
- prevederile Ordinului nr. 130/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport 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, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 
sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului MTS nr. 13/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la 
finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat,  
 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și 7 (f), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile  
din bugetul Comunei Giarmata alocate pentru activităţi nonprofit de interes local  pentru anul 
2020 (domeniul sport), conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
Art.2. Se aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul local al 
Comunei Giarmata pentru proiecte de activitate sportivă conform Anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se constituie comisia  de evaluare si selectionare a  a proiectelor sportive care va avea 
urmatoarea componenta: 
Membrii: 

-Consilier – Borzaș Dănuț 
-Consilier – Delvai Ion 
-Consilier – Mihălceanu Claudiu 
-Consilier – Bronț Alexandru Sorina (supleant) 
-Consilier – Vieriu Andrei (supleant) 

Sedintele comisiei sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii comisiei. 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



Art.4. Se constituie comisia de  solutionare a contestatiilor fata de modul de analiza a 
solicitarilor de finantare care va avea urmatoarea componenta: 

         -Consilier - Badea Constantin  
         -Consilier – Carabulia Ionel 
         -Consilier – Adamescu Florinel 
         - Consilier – Farkaș Florn (supleant) 

          - Consilier – Jurgi Ciprian (supleant) 
Sedintele comisiei sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii comisiei. 
    

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 
Giarmata, prin aparatul de specialitate. 
 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

-     Instituţiei Prefectului 

-  D-lui. Primar Bunescu Virgil 

-     Compartimentului Achiziţii publice 

-     Serviciul Contabilitate,  Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale,Taxe și 

Impozite 

-     Compartimentului Juridic 

-     Pe site-ul Primărie Comunei Giarmata 

 
 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                    SECRETAR                                

                BADEA CONSTANTIN                                                                GHERMAN SORINA-ANA    

 

 

 

 

 

       

 

 


