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EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea Metodologiei de alocare de fonduri pentru activitatea sportivă
în Municipiul Braşov
Având în vedere modificările legislative apărute în ultima perioadă, respectiv art. 18^1, lit.
b) din Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, modificat de pct. 2 al art. I din Legea nr.
171 din 29 iunie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 480 / 1 iulie 2015, care modifică pct. 2 al
art. XVI din OUG nr. 2 / 11 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 176 din 13 martie
2015, care prevede:
“Prin hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean, se pot repartiza sume din bugetul
local pentru:…….
b) finanţarea activităţii structurilor sportive locale, constituite ca structuri nonprofit în
condiţiile legii, participante la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale,
organizate în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale pe ramură de
sport, în baza contractelor şi a programelor sportive ale acestora care prevăd promovare, selecţie,
participare, pregătire, organizare de competiţii şi evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi
finanţate toate tipurile de cheltuieli aferente contractelor şi programelor sportive, inclusiv cele de
natură salarială.”
se impune actualizarea procedurii de alocare de fonduri din bugetul local al Municipiului
Braşov pentru activitatea sportivă. Astfel se propune:
- aprobarea unei noi Metodologi de alocare de fonduri pentru activitatea sportivă în Municipiul
Braşov pentru "Promovarea sportului de performanţă" .
- abrogarea cu data de 1 ianuarie 2016 a HCL nr. 559 din data de 20 decembrie 2012 Republicat
conform HCL. nr. 263 din 20 iunie 2013, HCL nr. 322 din 30 august 2013 şi HCL nr. 286 din
30 iunie 2015;
Metodologia, propusă ca aprobare în anexă la proiectul de hotărâre, are ca scop stabilirea
principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare din fonduri
provenite de la bugetul Municipiului Braşov pentru finanţarea programelor sportive ale
structurilor sportive locale, participante la competiţii sportive locale, regionale, naţionale şi
internaţionale, care prevăd promovarea imaginii Municipiului Braşov în activităţile de selecţie,
participare, pregătire, organizare de competiţii şi evenimente sportive.
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