
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A nr. 13 

din 30 ianuarie 2020 
 

cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive  

 
Consiliul local al Municipiului Târgu-Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

 

a) Referatul de aprobare nr.72.739 din 19.11.2019 inițiat de Primar prin Direcția 

Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, 

Sportive de Tineret și Locativ privind aprobarea metodologiei de acordare a 

finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș 

pentru proiecte sportive  

b) Avizul favorabil al Direcției economice 

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu 

Mureș 

d) Luând în considerare amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local. 

             În conformitate cu prevederile : 

 

- Legii 69/2000,cu modificările și completările ulterioare,  H.G. nr.884/2001 pentru 

aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000, a 

Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 664/2018,cu modificările și 

completările ulterioare, completate cu Legea Nr.350, din 2 decembrie 2005,cu 

modificările și completările ulterioare privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Ordinului 321 din 

31.01.2019,Art.1, anexa 2 lit ,,I” referitor la cuantumul contribuției proprii,  

- Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, 

- în temeiul art.129 alin.(1), alin (2) lit.  „d”, alin.(7) lit.  „f”, art.139, art.196, alin.(1),  

lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

H o t ă r ă ș t e : 
 

Art.1. Se aprobă  metodologia de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive, regulamentul de sprijin 

financiar și ghidul solicitanților pentru proiecte sportive, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă termenul limită de depunere a proiectelor de finanțare: 9 martie 

pentru  semestru I și  30 mai pentru semestrul II al anului în curs, iar pentru anii următori 

termenul limită de depunere a proiectelor este 30 noiembrie pentru semestrul I și 30 mai 

pentru semestrul II, conform Ghidului de finanţare din Regulamentul de sprijinire a 

activităţilor sportive din municipiul Târgu Mureș. 

 



 

 

Art. 3. Se abrogă art.6 al Hotărârii Consiliului local 51/2016, legat de contribuția 

proprie a solicitantului finanțării, pentru proiecte sportive, celelalte prevederi rămânând 

neschimbate. 

Art.4. Se abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 274/2015 privind termenele limită de 

depunere a proiectelor sportive. 

  Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul 

Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Activități Social-Culturale, Patrimoniale și 

Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ și Direcția 

Economică.  

 Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 

554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului 

Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcției Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități 

Culturale, Sportive de Tineret și Locativ  

- Direcției Economice 

 

 

 
                                                                                                      Președinte de ședință 

                            dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

 

                            Contrasemnează,    

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, 

              Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 

                     Buculei Dianora-Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 


