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REGULAMENT  
PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE 

ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  LUGOJ, PENTRU ACTIVITATEA 

SPORTIVĂ, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINAȚĂRILOR 

NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE  

PENTRU ACTIVITĂȚI  NONPROFIT DE INTERES GENERAL 

 

Cap.I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Scop și cadrul legislativ 

Art.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor cadrului general, condițiilor, criteriilor 

şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al 

Municipiului Lugoj, pentru programe / proiecte de activitate sportivă, precum și căile de atac ale 

actului sau deciziei autorității finanțatoare – Municipiul Lugoj – care aplică procedura de atribuire a 

contractelor de finanțare nerambursabilă, cu finanțări acordate de la bugetul local.  

Art.2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 

a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană 

fizică sau juridică; 

b) autoritate finanţatoare - Municipiul Lugoj; 

c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă; 

d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă; 

e) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Municipiul Lugoj, 

denumit autoritate finanţatoare şi un beneficiar; 

f) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării 

de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la 

realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local; 

g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Lugoj; 

h) solicitant - orice persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect şi / 

sau instituţie publică; 

i) bază sportivă - amenajare specifică ce cuprinde construcţii şi instalaţii destinate activităţii de 

educaţie fizică şi sport; 

j) certificat de identitate sportivă - act oficial prin care se atestă calitatea de structură sportivă; 

k) licenţă de sportiv profesionist - document care atestă existenţa unui raport juridic determinat între 

un sportiv şi un club sportiv profesionist şi care este eliberat de o federaţie sportivă naţională; 

l) oficiali sportivi - persoanele a căror activitate conduce la organizarea şi administrarea activităţii 

sportive de agrement, recreative şi competiţionale, aflate în relaţie cu structura sportivă pe bază de 

contract de muncă, convenţie civilă de prestări de servicii sau voluntariat. 

m) contract de activitate sportivă - convenţia încheiată pentru o durată determinată între structurile 

sportive şi participanţii la activitatea sportivă prevăzuţi de lege, care are ca obiect desfăşurarea unei 

activităţi cu caracter sportiv. Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă s-a stabilit prin 

Ordinul nr.631/19.06.2017-ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii 

şi justiţiei sociale. Veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria 

veniturilor din activităţi independente prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 



Art.3. Contribuțiile financiare se acordă din bugetul local către beneficiari, în completarea veniturilor 

proprii şi a veniturilor realizate din donaţii şi sponsorizări. 

Art.4. Procedura de acordare a finanțărilor din fonduri publice, pentru programele sportive de 

utilitate publică, în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de activitate sportivă este reglementată de: 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activitățile nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 38/28.05.2017 privind modificarea şi completarea Legii educației fizice și 

sportului nr. 69/2000; 

- Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept  privat și ale asociațiilor 

pe ramură de sport județene și ale municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

- Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea concurenței nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat 

precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr.631/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă (ordin 

comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale). 

 

2. Programe sportive 

Art.5.(1) Consiliul Local al Municipiul Lugoj poate finanța din bugetul local programe sportive / 

proiecte / acțiuni sportive care se încadrează în cadrul Programelor naționale de utilitate publică în 

domeniul sportului, respectiv programul "Promovarea sportului de performanţă" și programul 

"Sportul pentru toţi". 

(2) Scopul și obiectivele programelor naționale de utilitate publică în domeniul sportului sunt 

următoarele: 

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă". 

Acest program are în componenţa sa trei subprograme: 

a) Subprogramul „Pregătire sportivă”; 

b) Subprogramul „Calendar sportiv naţional”; 

c) Subprogramul „Calendar sportiv internaţional”. 

Scop: organizarea, administrarea şi dezvoltarea unor activităţi sportive în vederea creşterii nivelului 

de performanţă; 

Obiective fundamentale: asigurarea condiţiilor de selecţie şi pregătire a sportivilor, participarea la 

competiţii interne şi internaţionale şi organizarea de acţiuni şi manifestări sportive, educarea 

permanentă în şi prin sport. 

II. Programul "Sportul pentru toţi" 

Scop : cultivarea sportului pentru sănătate, educaţie şi recreere 

Obiective fundamentale : creşterea gradului de participare a populaţiei de toate categoriile în 

activităţile de practicare liberă a exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, 

organizat ori independent. 

 



3. Domeniu de aplicare 

Art.6. Pentru a putea beneficia de finanțări de la bugetul local alocate printr-un contract de finanțare, 

solicitanții trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial (denumite generic organizații), 

constituite conform legii, respectiv: 

1. cluburi sportive de drept public înființate pe raza municipiului Lugoj, în structura mono sau 

polisportivă; cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înființate ca instituții publice în 

subordinea administrației publice centrale, locale sau a instituțiilor de învățământ superior de stat și 

au drept obiect de activitate, performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și 

internaționale. 

2. cluburi sportive de drept privat înființate pe raza municipiului Lugoj, constituite ca persoane 

juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, in structura mono 

sau polisportivă; 

3. asociații nelucrative având ca membru asociat Consiliul Local al Municipiului Lugoj, în structura 

mono sau polisportivă; 

4. asociaţii ori fundaţii, constituite conform legii. 

Art.7. (1) Contributiile financiare de la bugetul local nu se acordă pentru activităţi generatoare de 

profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare; 

(2) Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru 

activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului in care aceasta 

reprezintă o componentă indispensabilă programului / proiectului de sport. 

 

4. Condiții și criterii de acces la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor 

4.1. Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive 

Art.8. (1) Solicitantul finantării, în elaborarea programelor / proiectelor şi / sau acţiunilor sportive, va 

ţine cont de faptul că Municipiul Lugoj consideră oportună și importantă finanțarea acțiunii sportive 

din bugetul local, ținând cont de următoarele direcții prioritare: 

1. Finanţarea din bugetul local a programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înființate 

pe raza municipiului Lugoj; 

2. Finanţarea din bugetul local a programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate 

pe raza municipiului Lugoj, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale 

certificatului de identitate sportivă; 

3. Finanţarea, din bugetul local, a premierii performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive 

interne şi internaţionale oficiale, de către sportivii și antrenorii cluburilor sportive locale, precum și a 

altor persoane care contribuie la realizarea actității sportive; 

(2) Toate aceste finanțări (de la punctele 1-3), se asigură prin hotărâre a Consiliului Local al 

Municipiului Lugoj. 

(3) Finanțările de mai sus se pot efectua doar în măsura în care respectă legislaţia naţională şi 

europeană din domeniul ajutorului de stat. 

Art.9. Municipiul Lugoj alocă sume pentru finanţarea activităţii sportive, în limitele legale, în 

cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului Local. 

Art.10. Proiectele de sport / acțiunile sportive pentru a fi finantate de către Municipiul Lugoj trebuie 

să urmărească, dupa caz, următoarele criterii: 

a) să se înscrie în Programele naționale sportive de utilitate publică: programul "Promovarea 

sportului de performanţă", respectiv programul "Sportul pentru toţi"; 

b) să fie de interes public local și să se înscrie în obiectivele programului local pentru sport, urmărind 

următoarele direcții prioritare: 

 



I. Pentru programul "Promovarea sportului de performanţă" 

1. evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi 

sporirea prestigiului municipiului Lugoj si al României; 

2. asigurarea condiţiilor de selecţie şi pregătire a sportivilor din cluburile locale și perfecţionarea 

sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport; 

3. valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie 

care să asigure autodepăşirea continuă, respectiv pregătirea și participarea la competiţii în vederea 

obținerii de rezultate deosebite pe plan intern și internațional; 

4. susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor; 

5. susținerea programelor locale pentru dezvoltarea jocurilor sportive, consacrate în municipiul Lugoj 

prin tradiție și palmares sportiv, care generează interes în comunitate, dau satisfacţie iubitorilor de 

sport şi creează imagine pozitivă municipiului Lugoj (exemple: lupte libere, lupte greco – romane, 

volei, gimnastică, fotbal, șah); 

6. susţinerea programelor de redresare a jocurilor sportive aflate în criză, în funcţie de valoarea, 

tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivelul municipiului / judetului / regiunii, respectiv la 

nivel național și internațional (exemplu: handbal masculin) ; 

7. susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive individuale, în funcţie de tradiţia şi de gradul de 

dezvoltare a fiecăreia la nivel local, respectiv în functie de impactul în comunitatea locală și gradul de 

atragere a spectatorilor la acțiunile sportive; 

8. organizarea de evenimente si competitii sportive de interes local, național și internațional; 

9. dezvoltarea cooperării sportive internaţionale; 

10. promovarea valorilor sportive locale în circuitul regional, naţional şi internaţional; 

11. promovarea imaginii municipiului Lugoj în plan național și internațional. 

 

II. Pentru Programul "Sportul pentru toţi" 

1. încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni, din 

toate categoriile sociale și de toate vârstele; 

2. atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, creşterea gradului de participare a 

acestora, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, pentru practicarea activităților fizice și 

sportive într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, independent sau în cadru organizat; 

3. asigurarea ariei de selecție pentru sportul de performanță, din rândul tinerilor practicanți; 

4. dezvoltarea cooperării sportive internaționale; 

5. promovarea valorilor sportive locale în circuitul naţional, regional şi internaţional; 

6. promovarea imaginii municipiului Lugoj în plan național și internațional. 

c) să fie depuse de structuri sportive / organizații eligibile; 

d) să fie asigurată de către beneficiarul finanțării o contribuţie financiară proprie de minimum 10% 

din valoarea totală a finanţării; 

e) să fie dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării prin: 

- experiența în domeniul administrării altor programe și proiecte similare; 

- căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea); 

- capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul 

propus, inclusiv execuția bugetului; 

- experiența de colaborare / parteneriat cu alte structuri sportive, cu autorități publice, organizații 

diverse din țară și străinătate, dupa caz. 

4.2. Condiții privind nivelul de reprezentare sportivă: 

Art.11. În cadrul Programului "Promovarea sportului de performanţă", pot beneficia de finanțare din 

bugetul local structurile sportive / organizațiile de pe raza municipiului Lugoj, care îndeplinesc 

următoarele condiții privind nivelul de reprezentare sportivă: 



a. În cazul jocurilor sportive - nivel seniori 

1. Secțiile cu echipe de jocuri sportive ale ale cluburilor sportive de drept public, deținătoare ale 

certificatului de identitate sportivă, participante în primele ligi naționale / divizii naționale organizate 

de federațiile sportive / ligile naționale, respectiv în competiții internaționale, cupe europene. 

2. Secțiile cu echipe de jocuri sportive ale structurilor sportive de drept privat constituite ca persoane 

juridice fără scop patrimonial, non-profit, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă, 

participante în primele ligi nationale / divizii naționale  organizate de federațiile sportive / ligile 

naționale, respectiv in competiții internaționale, cupe europene. 

3. Mențiuni: 

(1) În acord cu principiul concentrării resurselor în vederea maximizării performanțelor, pentru o 

anumită ramură sportivă de jocuri, se poate acorda finanțare pentru o singură echipă de seniori; 

(2) La jocurile sportive la care CSM Lugoj are echipe înscrise în ligile / diviziile organizate de 

federațiile sportive naționale, se finanțează doar aceste echipe; 

(3) La jocurile sportive la care CSM Lugoj nu are echipe înscrise în ligile / diviziile organizate de 

federațiile sportive naționale, se finanțează echipa cel mai sus situată în ierarhia națională, după 

performanțele sportive, la finele ediției competiționale ultim încheiate; 

(4) În cazul neaplicabilității prevederilor (2) si (3) de mai sus, se finanțează programul / proiectul 

sportiv cu cel mai bun punctaj în urma evaluării comisiei de analiză, evaluare și selecție a proiectelor 

sportive. 

b. În cazul jocurilor sportive - nivel tineret, juniori și copii 

1. Sectiile cu echipe de jocuri sportive ale structurilor sportive de drept public sau privat, constituite 

ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare de certificate de identitate sportivă, 

participante în campionate naționale, în alte competiții interne și internaționale organizate de 

federațiile sportive naționale / asociațiile județene pe ramură de sport. 

c. În cazul ramurilor sportive / disciplinelor sportive individuale – nivel seniori / tineret / juniori / 

cadeți / copii 

1. Secțiile pe ramuri de sport ale altor cluburi sportive de drept public sau privat, constituite ca 

persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare de certificate de identitate sportivă, la categoriile 

seniori, tineret, juniori, cadeți și copii, participante cu sportivi la probe individuale sau pe echipe la 

campionate naționale, Cupa României și alte competiții oficiale interne, organizate de federațiile 

sportive naționale / asociațiile județene pe ramură de sport, respectiv cu sportivi în loturile olimpice / 

naționale ale României pentru Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene și alte 

competiții internaționale oficiale. 

Art.12. În cadrul Programului "Sportul pentru toţi", pot beneficia de finanțare din bugetul local 

structurile sportive / organizatiile de pe raza municipiului Lugoj, care îndeplinesc următoarele condiții 

privind nivelul de reprezentare sportivă: 

1. Structurile sportive, asociațiile și fundațiile care promovează sportul pentru toți prin evenimente / 

competiții de nivel intern și internațional, organizate în Lugoj, care prezintă importanță pentru 

municipiul Lugoj, în conformitate cu strategiile / programele locale de cultură, tineret și sport. 

2. Structurile sportive, asociațiile și fundațiile, cu sportivi / practicanți care reprezintă Municipiul 

Lugoj în evenimente / competiții organizate de autorități sau organizații partenere din țară și 

străinătate. 

4.3. Criterii și condiții de eligibilitate pentru structurile / organizațiile sportive 

Art.13. Criteriile şi condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile 

sportive de drept public și privat, pentru accesarea finanțării în programul sportiv ”Promovarea 

sportului de performanță”, sunt următoarele: 



a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, constituită ca structură nonprofit, 

participantă la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale, organizate în 

conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor / ligilor sportive naţionale pe ramură de sport; 

b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură 

de sport judeţeană, după caz; 

c) să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la 

organul fiscal competent; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente 

exerciţiului financiar anterior; 

d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită 

atribuirea unui contract de finanţare; 

e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile 

către asigurările sociale de stat; 

f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare; 

g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; 

h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum şi a legii; 

i) să aibă alte surse de finanțare (contribuție proprie) în cuantum de minim 10% din valoarea totală a 

finanţării proiectului; 

j) să fi respectat obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare, anterior, cu Municipiul Lugoj 

și să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională, în măsura în care autoritatea finanţatoare 

poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens; 

k) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive; 

l) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de 

dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

Art.14. Criteriile şi condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de către organizații –

asociații sau fundații, persoane juridice fără scop patrimonial, pentru accesarea finanțării în 

programul sportiv ” Sportul pentru toti”, sunt următoarele: 

a) să fie asociaţii ori fundaţii, constituite conform legii, care au prevăzute în Statut / actul constitutiv 

desfășurarea de activități sportive și / sau organizare de competiţii şi evenimente sportive; 

b) să îndeplinească punctele de la c) pânâ la l) de la art. 13 

Art.15. Sunt eligibile structurile sportive și organizațiile care: 

a) respectă criteriile și condițiile prevăzute la art.13 şi art.14; 

b) au depus dosarul cu documentația de solicitare a finanțării, cu următoarele documente: 

1) cerere de finanţare- Anexa 1.1 din Regulament; 

2) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului / proiectului sportiv - Anexa 1.2 din Regulament; 

3) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi, cu ajutorul unuia dintre 

documentele de mai jos: - Anexa 1.3 din Regulament; 

- scrisori de intenţie din partea terţilor; 

- contracte de sponsorizare/ de finanțare; 

- bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului; 

- extras de cont, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect; 

- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi; 

-declaraţii pe propria răspundere, din care să rezulte deţinerea disponibilităţilor bănești reprezentând 

cota proprie de finanţare a aplicantului; 

4) declaraţie pe propria răspundere - Anexa 1.4 din Regulament; 

5) declaraţia de imparţialitate – Anexa 1.5 din Regulament; 

6) declarația preşedintelui/directorului structurii sportive sau organizației, privind reprezentanții 

legali ai structurii sportive / organizației, cu atribuții în derularea proiectului de sport; după caz, 



împuternicirea de către preşedintele/directorul structurii sportive/ organizației a responsabilului de 

proiect de sport pentru derularea acestuia - Anexa 1.6 din Regulament; 

7) copie după certificatul de identitate sportivă şi avizul de constituire, pentru structuri sportive; 

8) copie după hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă sau copie după 

hotărârea Consiliului Local privind înființarea clubului sportiv de drept public; 

9) copii după statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora; copii după hotărârile 

judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului 

constitutiv; 

10) dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de 

sport judeţeană, după caz (pentru structuri sportive); 

11) certificat de atestare fiscală (Serviciul Impozite și Taxe a Municipiului Lugoj); 

12) copie dupa situaţia financiară anuală la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrată la 

administraţia finanţelor publice a municipiului Lugoj, cu excepţia structurilor sportive înfiinţate în 

anul în curs; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului 

financiar anterior; 

13) copie după certificatul de înregistrare fiscală; 

14) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii 

guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; 

15) copie după dovada de sediu în Lugoj; excepție fac structurile sportive, organizațiile din alte 

localități (cluburi, federații naționale, organizații), care organizează în Lugoj evenimente /competiții 

de interes public pentru municipiul Lugoj și România. 

16) alte documente considerate relevante de către aplicant. 

 

5. Prevederi bugetare 

Art.16. Municipiul Lugoj alocă sume pentru finanţarea activităţii sportive în limitele legale în 

cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului Local. 

Art.17. Finanțarea activității sportive se realizează din bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere 

şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’, 67.02.05.01- Activități sportive), stabilit potrivit 

prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local. 

 

6. Procedura de acordare a finanţării 

Art.18. (1) Prin hotărâre a Consiliului Local se pot aloca, cu respectarea prevederilor art. 11, 

secțiunea a, pct. 3 –Mențiuni, sume din bugetul local și altor cluburi sportive de drept public sau de 

drept privat constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, în baza contractelor de finantare 

încheiate între părți, pentru finanțarea organizării în Lugoj, de competiții și evenimente sportive de 

anvergură, cu caracter regional, național, euroregional şi internaţional, care prezintă importanță 

pentru municipiul Lugoj, și care sunt asumate de către municipalitate, în conformitate cu strategiile / 

programele locale de cultură, tineret și sport. 

(2) Contractul de finanțare va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul și volumul activităților 

specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanțarea programelor, defalcată pe 

obiective, activități și naturi de cheltuieli, obligațiile și responsabilitățile părților. Regimul de 

gestionare a sumelor astfel primite și controlul financiar se fac în condițiile legii. 

(3) Prevederile contractului au putere deplină pentru cele două părți, constituindu-se în norme cu 

caracter tehnic, financiar și administrativ. 

Art.19. 1) Atribuirea contractelor de finanțare pentru programele sportive / proiectele / acțiunile 

sportive ale cluburilor sportive de drept public și ale cluburilor de drept public și ale cluburilor de 

drept privat constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, înființate pe raza municipiului 

Lugoj, altele decât cele la care Consiliul Local este membru asociat, respectiv pentru programele 



sportive organizate pe raza municipiului Lugoj de către asociașiile județene pe ramuri de sport, se face 

exclusiv pe baza analizei, evaluării și selecției proiectelor sportive. 

(2) Această procedură permite atribuirea unui contract de finanțare din fonduri publice, prin selecția 

acestuia de către o comisie, în urma unei analize, evaluări și selecții, cu respectarea principiilor de 

atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, prevăzute la cap.10  

(3) Rezultatele evaluării și selecției de proiecte, vor fi supuse aprobării Consiliului Local, sub forma 

Agendei acțiunilor sportive. 

 

7. Transparență și publicitate 

Art.20. (1) Autoritatea finanțatoare - Municipiul Lugoj stabilește un program anual propriu pentru 

acordarea de finanțări pentru activitatea sportivă. 

(2) Municipiul Lugoj alocă sume pentru finanţarea activităţii sportive potrivit reglementărilor legale, 

în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului Local. 

(3) Finanţarea activităţii sportive din bugetul local, se poate efectua cu respectarea legislaţiei 

naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat. 

Art.21. Programul anual se afișează pe site-ul instituției, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 

republicată. 

 

8. Informarea publică și transparența decizională 

Art.22. Procedurile de alocare a sumelor de la bugetul local pentru finanțarea activității Clubului 

Sportiv Municipal Lugoj și ale cluburilor în care Municipiul Lugoj este membru asociat, procedurile 

de selecție a proiectelor/ acțiunilor sportive din cadrul programelor sportive, atribuirea contribuțiilor 

financiare, contractele de finanțare semnate de către Municipiul Lugoj cu beneficiarii, precum și 

rapoartele de execuție bugetară privind finanțările activității sportive, constituie informații de interes 

public, potrivit dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

 

9. Procedura de solicitare a finanţării 

Art. 23. Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv pe baza selecţiei de proiecte, procedură 

care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de 

către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, 

prevăzute la pct.10. art.29. Rezultatele evaluării în urma selecției de proiecte vor fi supuse aprobării 

Consiliului Local. 

Art. 24. (1) Autoritatea finanțatoare poate organiza anual o singură sesiune de selecţie a proiectelor, 

sau mai multe, în funcție de bugetul disponibil; 

(2) Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat; 

(3) Autoritatea finanţatoare trebuie să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există 

un singur participant; 

(4) În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, 

autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în 

condiţiile legii. 

Art. 25. Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Primăria Municipiului Lugoj va cuprinde 

următoarele etape: 

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pe site-ul Primăriei 

Municipiului Lugoj, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorităţii finanţatoare; 

b) publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere şi a întregii documentaţii 

necesare (pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj şi la Biroul Relații cu Publicul, camera 7); 

c) publicarea anunțului de participare în cel putin două cotidiene locale; 



d) depunerea proiectelor, la Biroul Relații cu Publicul, camera 7, în termenul limită stabilit, în atenţia 

structurii de specialitate cu activitatea sportivă; 

e) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi 

financiară; 

f) analiza, evaluarea și selecția propunerilor de proiecte sportive; 

g) comunicarea rezultatelor;  

h) aprobarea finantării programului/proiectului/acțiunii sportive prin hotărâre de consiliu local; 

i) publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finanțare, pe site-ul Primăriei Municipiului 

Lugoj şi la avizierul structurii de specialitate cu activitatea sportivă; 

j) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă, cu cel puțin 30 de zile înainte 

de desfășurarea acțiunii sportive,. 

Art. 26. (1)Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune într-un exemplar scris, la Biroul 

Relații cu Publicul, camera 7, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, situat în Piața Victoriei nr. 4, în 

atenția structurii de specialitate cu activitatea sportivă din Primărie. 

(2) Documentaţia de solicitare a finanţării cu propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu 

din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnat, pe propria răspundere, de către solicitant 

sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. 

Art. 27. În vederea organizării selecţiei proiectelor de sport pentru acordarea contributiilor 

financiare, Documentaţia de solicitare a finanţării, prevăzută la art. 15 din Regulament, se va depune 

în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare. 

  

10. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 

Art. 28. Principiile care stau la baza finanțării activității sportive prin contracte de finanțare 

nerambursabilă, conform Regulamentului privind criteriile de analiză, evaluare și selecție a 

proiectelor sportive finanțate din bugetul local al Municipiului Lugoj, sunt: 

a) libera concurență; 

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice; 

c) transparența; 

d) tratamentul egal; 

e) excluderea cumulului; 

f) neretroactivitatea;  

g) cofinanțarea; 

h) anualitatea. 

Art. 29. (1) Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a cheltuielilor unui program sportiv/ 

proiect de sport, în baza unui contract de finanțare încheiat între părți; 

(2) Ponderea procentuală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă este: 

- susținerea structurilor sportive din municipiul Lugoj cu până la 90 % din bugetul necesar 

proiectului; 

- susținerea evenimentelor și competițiilor sportive de interes local, național și internațional, 

organizate în municipiul Lugoj, cu cel puțin 10% din bugetul necesar proiectului. 

Art. 30. (1) Pentru domeniul ,,sport’’, un beneficiar nu poate contracta mai mult de două finanţări pe 

un program sportiv de utilitate publică, în decursul unui an; 

(2) În cazul aplicării cu mai multe proiecte la acelaşi domeniu trebuie precizată ordinea importanţei 

lor pentru beneficiar; 

(3) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o 

finanţare nerambursabilă pe un program sportiv, nivelul finanţării cumulat pe proiecte nu poate 

depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul local al 

municipiului Lugoj. 



(4) Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai 

în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului. 

 

11. Organizarea si functionarea comisiei de analiză, evaluare și selecție a proiectelor 

Art. 31. (1) Analiza, evaluarea și selecția proiectelor de sport este efectuată de către o comisie de 

constituită la nivelul Municipiului Lugoj, prin Dispoziția Primarului Municipiului Lugoj. 

(2) Comisia are în componență 4 membri, fiind legal întrunită în prezenţa a minim trei membri. 

(3) Şedinţele comisiei sunt conduse de preşedintele comisiei prin vot deschis. Preşedintele comisiei va 

asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către 

secretarul comisiei, a problemelor a căror rezolvare este de competenţa comisiei. 

(4) Secretariatul tehnic al comisiei de analiză. evaluare și selecție este asigurat de reprezentanți ai 

executivului, din cadrul structurii de specialitate cu activitatea sportivă din cadrul Primăriei 

Municipiului Lugoj și va prelua documentațiile de solicitare a finanțării, pe măsura înregistrării lor. 

(5) Fiecare membru al comisiei de analiză, evaluare și selecție va semna o declaraţie de imparţialitate, 

potrivit modelului prevazut în Anexa 1. 5 din Regulament. 

(6) Secretarul comisiei va verifica dosarul cu documentația de solicitare a finanțării pentru fiecare 

proiect, privind întrunirea criteriilor și condițiilor de eligibilitate si înaintează comisiei un Raport de 

prezentare a programelor/ proiectelor sportive. 

(7) Comisia efectuează analiza, evaluarea și selecția programelor/ proiectelor sportive, în modul 

următor: 

1. aprobă eligibilitatea structurilor sportive/ organizațiilor conform conditiilor din art.15; 

2. efectuează analiza, evaluarea și selecția programelor/proiectelor eligibile, în baza criteriilor de 

evaluare. 

Proiectele stabilite ca fiind câștigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din 

aplicarea grilelor de evaluare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. 

(8) Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor. În urma evaluării, Comisia de 

analiză, evaluare și selecție întocmeste, prin secretariat, Raportul cu rezultatele programelor/ 

proiectelor sportive, cu propunerile de contributii financiare.  Acest Raport este înaintat către 

structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj pentru a elabora și promova în 

plenul Consiliului Local al Municipiului Lugoj, hotărârea de consiliu local privind aprobarea 

programelor/ proiectelor de sport finanțate de la bugetul local. 

 

12. Date limită de desfăşurare a programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive 

Art.32. Finanţarea programelor/proiectelor/acţiunilor sportive se aprobă pentru activităţile/acțiunile 

derulate în intervalul de la data semnării contractului de finanţare şi până la finele anului bugetar în 

curs pentru care se acordă finanțarea. 

 

13. Cofinanţare 

Art.33. Municipiul Lugoj acordă finanţări pentru programe, proiecte şi acţiuni sportive în limita 

creditelor bugetare alocate cu această destinaţie. 

Orice finanţare nu poate depăşi 90% din bugetul total al proiectului. 

Beneficiarul finanțării trebuie să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare a 

programului/proiectului. Contribuţia beneficiarului se poate constitui din contribuție proprie, donații, 

sponsorizări, parteneriate sau alte surse de finanţare atrase. 

 

 

 

 



14. Cererea de finanţare este însoţită de toate anexele menţionate în Regulament. 

Art.34. Documentaţiile de solicitare a finanţării înregistrate la Primăria Municipiului Lugoj, vor fi 

analizate de compartimentul de specialitate cu activitatea sportivă, care va parcurge etapele 

menționate la art.26. 

 

15. Modul și formele de comunicare privind desfășurarea și rezultatele selecției 

Art.35. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată și evaluată de către membri comisiei 

de analiză, evaluare și selecție în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit 

criteriilor de evaluare. 

(2) În urma sesiunii de selecție se va întocmi Raportul cu rezultatele programelor/ proiectelor sportive, 

cu propunerile de contribuții financiare, raport care va fi semnat de către membri comisiei. 

(3) Afişarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizarii desfăşurării 

sesiunii de selecție, pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj. 

Art. 36. Contestaţii 

(1) Rezultatele sesiunii de selecție pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării; 

(2) Contestaţiile se depun în scris la Biroul Relații cu Publicul, camera 7, la sediul Primăriei 

Municipiului Lugoj, situat în Piața Victoriei nr. 4, pentru structura de specialitate cu activitatea 

sportivă din Primărie. 

(3) Analiza contestaţiilor se efectuează de către comisia de contestaţii, constituită din alți membri 

decât cei din comisia de analiză, evaluare și selecție, în baza unui act administrativ aprobat de către 

Primarul Municipiului Lugoj; 

(4) În cazul aprobării contestației, Comisia de contestații înaintează propunerea de soluționare 

structurii de specialitate, care informează comisia de analiză, evaluare și selecție. 

(5) Răspunsul la contestaţii se transmite contestatarilor în scris, prin e-mail şi ulterior prin poştă, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii; 

Art.37. Structura de specialitate din cadrul Primăriei întocmeste proiectul de hotărâre de consiliu 

privind aprobarea proiectelor de sport și alocarea sumelor din bugetul local, în baza Raportului de 

evaluare și selecție a proiectelor câştigătoare și eventual a Raportului cu contestații . 

Art. 38. În termen de 15 zile de la data hotărârii de consiliu local, structura de specialitate din cadrul 

Primăriei comunică în scris aplicanţilor, rezultatele selecţiei. 

Art. 39. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub forma de 

document scris; orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii; 

documentele scrise pot fi transmise prin una din următoarele forme: scrisoare prin poștă, fax și/sau   

e-mail. 

Art. 40. Dacă o structură sportivă / organizație nu depune solicitarea de finanțare a unei acțiuni 

sportive aprobată prin hotărârea Consiliului Local, cu cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea 

acțiunii sportive, se consideră că oferta de finanțare din partea Municipiului Lugoj nu a fost acceptată, 

iar proiectul în cauză se elimină de la finanțare, suma disponibilizată putând fi utilizată pentru 

finanțarea altei acțiuni sportive, ce va fi aprobată ulterior, tot prin hotărârea Consiliului Local. 

Totodată în cazul în care o structură sportivă / organizație se află în imposibilitate de a organiza 

acțiunea sportivă pentru care a obținut finanțare din partea Municipiului Lugoj, va comunica în scris 

acest lucru, suma disponibilizată putând fi utilizată pentru finanțarea altei acțiuni sportive, ce va fi 

aprobată ulterior, tot prin hotărârea Consiliului Local. 

 

16. Criterii de evaluare a proiectelor de sport 

Art. 41. Toate cererile de finanțare pentru proiecte sportive validate ca eligibile sunt supuse evaluării.  

Criteriile specifice de evaluare se aplică dupa următoarele grile: 

 



I. Programul "Promovarea sportului de performanţă" 

1. Cluburi sportive de drept privat/ de drept public 

 
Nr.

crt. 

Criteriul de evaluare Punctaj maxim 

(puncte) 
 

1. 

Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale și specifice)? 

(Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în 

timp). 

 

10 

2. Cât de coerente, necesare şi practice sunt activităţile propuse în cadrul proiectului 

corelate cu obiectivele stabilite?   

10 

3. Experienţă anterioară în derularea proiectelor 5 

4. Existenţa cadrelor tehnice specializate în cadrul structurii sportive 

- pondere secții cu cadre tehnice specializate - până la 50% 

- pondere secții cu cadre tehnice specializate - peste 50%  

 

1 - 3 

3 - 5 

5. Natura disciplinei sportive reprezentate 

      -     olimpică 

      -     neolimpică  

 

10 

5 

6. Structura in care functioneaza clubul sportiv-numar de sectii pe ramura de sport 

      -    monosportivă -1 secție  

      -    polisportivă cu 2-3 secții / peste 3 secții  

 

5 

7 - 10 

7. Numărul total de sportivi legitimaţi:  

Mărimea lotului - numărul de participanți (sportivi și stafful tehnic) la o acțiune/ 

competiție sportivă 

10 

10 

8. Jocuri sportive-seniori : 

Complexitatea calendarului sportiv anual, nivelul competiţional la care activează 

secţia/structura: 

- prima divizie/ligă a Campionatului national 

- a doua divizie/ligă la fotbal, alte sporturi - numai echipe care au obiectiv 

promovarea 

- Cupa României 

- participare în cupe europene 

- participare în alte competiții internaționale 

 

 

 

25 

15 

 

15 

30 

20 

9. Jocuri sportive - tineret/ juniori - copii: 

Complexitatea calendarului sportiv anual, nivelul competiţional la care activează 

secţia/structura: 

- Campionatul Național de tineret/juniori – copii 

- Campionatul National - Liga Elitelor juniori - copii 

- competiții internaționale 

- competiții pentru copii de nivel zonal, județean, local  

 

 

 

15/10 

15/10 

15 

10 

10. Discipline sportive individuale - seniori: 

Complexitatea calendarului sportiv anual, nivelul competiţional la care activează 

secţia/structura: 

- Campionatul Național - probe individuale sau pe echipe 

- Cupa României 

 

 

 

15 

10 

11. Discipline sportive individuale - tineret/ juniori/cadeți-copii: 

Complexitatea calendarului sportiv anual, nivelul competiţional la care activează 

secţia/structura: 

- Campionatul Național - probe individuale sau pe echipe 

- Cupa României 

 

 

 

10/5 

5 

12. Importanța și valoarea evenimentelor/competițiilor sportive organizate de structura 

sportivă: 

- nivelul regional, național, transfrontalier- euroregional, internațional 

- număr de participanți/ număr de echipe  

Notă: punctează doar pentru proiecte individuale de scurtă durată 

 

 

5/10/15/20 

 

10 

 



 
13. Contribuţia în medalii adusă de structura sportivă în campionatele naţionale/Cupa 

României pentru jocuri sportive 

- Seniori  

- Tineret/ juniori - copii  

 

 

25/15 

15/10 

14. Contribuţia în medalii adusă de structura sportivă în competițiile internaţionale pentru 

jocuri sportive 

- Seniori: cupe europene 

- Tineret/juniori –copii: competiții internaționale  

 

 

30 

25/15 

15. Sportivi selectionați în echipele naționale pentru participarea la campionate mondiale/ 

europene la jocuri sportive 

- Seniori  

- Tineret/juniori  

 

 

30/20 

25/15 

16. Contribuţia în medalii adusă de structura sportivă în campionatele naţionale/Cupa 

României la discipline sportive individuale 

- Seniori  

- Tineret/ juniori/cadeti-copii  

 

 

15/10 

10/5/5 

17. Contribuţia în medalii adusă de structura sportivă în competiţiile internaţionale la 

disciplinele sportive individuale** 

- Seniori  

- Tineret/ juniori/cadeti-copii  

 

 

30 

25/15/10 

18. Sportivi selecţionaţi în loturile naţionale și olimpice, pentru participarea la Jocurile 

Olimpice, campionate mondiale, europene la disciplinele sportive individuale 

- Seniori  

      -     Tineret/ juniori/cadeti-copii  

 

 

30/20/10 

15/10/5 

19. Sportivi din cluburile de juniori promovaţi către echipele/ sectiile de 

- Seniori  

Notă: punctează doar pentru structuri de juniori 

 

10 

20. Parteneriate încheiate cu cluburi locale corespondente pentru promovarea / asimilarea 

sportivilor juniori 

Notă: punctează doar pentru structuri de seniori 

 

10 

21. Parteneriate încheiate (locale, județene, regionale, naționale, transfrontaliere, 

internaționale), pentru colaborări privind schimburi sportive, proiecte 

10 

22. În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? 

Gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive 

10 

23. Vizibilitatea proiectului    10 

24. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen 

mediu, lung (3-4 ani) ?  

10 

25. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu 

activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ?  

10 

26. Atragerea de parteneri şi surse de finanţare   15 

   

Notă:  - Grila de evaluare se aplică separat pentru cluburi sportive de drept privat și pentru cluburi de drept public; 

- Pentru cluburi sportive polisportive punctajul este media aritmetică a punctajelor obținute pe secții; 

- Criteriile cu nr. crt. 13-14-15-16-17-18 se anulează reciproc, în funcţie de natura disciplinei sportive (sporturi 

individuale sau jocuri sportive); 

- Punctajul total al proiectului se obţine însumând punctajele pe criterii, dupa caz; 

- Nu poate fi luat în considerare, pentru a fi finanţat, un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din 

punctajul maxim ce se poate acorda. 

 

 

II. Programul "Sportul pentru toţi" 

1.Structuri sportive/ asociații și fundații 

 

 



Nr.

crt. 

Criteriul de evaluare Punctaj maxim 

(puncte) 
1. Experiența în organizarea de proiecte sportive 10 

2. Tradiția proiectului sportiv la nivel local, regional, național sau internațional  10 

3. Ramura sportivă (olimpică/neolimpică) în care se organizează proiectul sportive 10 

4. Rezultatele obținute de sportivi în ultimii 5 ani în ramura sportivă pentru care se 

organizează proiectul 

15 

5. Caracterul proiectului sportiv (local, regional, național sau internațional) 10 

6. Importanța și impactul proiectului sportive 10 

7. Obiectivele proiectului sportive 5 

8. Numărul de participanți la proiectul sportiv (sportivi, antrenori, voluntari) 10 

9. Suma solicitată pentru proiectul sportiv pentru a fi alocată din bugetul local 15 

 10. Alte precizări care sunt relevante pentru proiectul sportiv  5 

   

Notă:  - Punctajul total al proiectului se obţine însumând punctajele criteriilor, dupa caz; 

- Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din 

punctajul maxim ce se poate acorda. 

 

17. Încheierea contractului de finanţare 

Art. 42. Finanţarea se acordă în baza unui contract încheiat între autoritatea finanţatoare şi structura 

sportivă, dupa aprobarea programelor/ proiectelor finanțate prin hotărâre de consiliu local. 

 

18. Procedura privind derularea contractului de finanţare 

Art. 43. (1)Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza contractului de finantare, numai în 

măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului. 

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în HG nr.1447/2007, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.44. (1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finantare ca plăţile către 

beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de 

evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile 

interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului. 

(2) Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă 

numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a 

documentelor justificative, verificate de comisia numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Lugoj, 

cu atribuții în acest sens. 

Art. 45. (1) Prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă va fi 

de 10% din valoarea finanţării nerambursabile. 

(2) Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi în niciun moment al 

derulării contractului, valoarea de 30% din valoarea finanţării. 

 

19. Procedura de raportare şi control 

Art. 46. Pe parcursul derulării contractului, beneficiarii au obligaţia să prezinte structurii de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj (comisia de supraveghere și control a 

decontărilor, numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Lugoj) următoarele raportări: 

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea 

justificării tranşei anterioare; 

- raportare finală: depusă în termen de 30 zile de la încheierea activităţii şi va cuprinde obligatoriu 

justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi 

contribuţia Consiliului Local. 



Raportările vor fi întocmite în conformitate cu prevederile HG nr. 1447/2007, cu modificările și 

completările ulterioare şi vor fi însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. 

Acestea vor fi depuse Biroul Relații cu Publicul, camera 7, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, 

situată în P-ța Victoriei nr. 4, cu adresă de înaintare. 

Art. 47. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin 

contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice. 

Art. 48. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta până în data de 31 decembrie ale 

anului financiar, documente justificative având datele de emitere în concordanţă cu perioada 

desfăşurării acţiunilor. 

Art. 49. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării 

contractului, cât şi ulterior validării raportului final. 

Art. 50. Contractele de finantare vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Biroului Audit din 

cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra 

derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice. 

Art. 51. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condițiile 

legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate / auditorii 

independenţi / comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie 

păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior. 

 

20. Sancţiuni 

Art. 52. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de 

judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a 

adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale esențiale. Notificarea va putea fi 

comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale esențiale. 

Art. 53. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esențiale, 

beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite 

sumele primite cu titlu de contribuție, cu excepția sumelor care au fost deja utilizate pentru activitățile 

sportive desfășurate și justificate, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea 

finanţării altor programe şi proiecte de interes public. 

Art. 54. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii finanţării datorează 

dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se 

constituie în venituri ale bugetului local. 

 

21. Dispoziţii finale 

Art. 55. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de încheiere a 

contractelor sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub 

forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Biroul 

Relații cu Publicul, camera 7, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, situată în P-ța Victoriei nr. 4, în 

atenţia structurii de specialitate cu activitatea sportivă. 

Art.56. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. 

Art.57. Prevederile regulamentului vor fi aplicate, în baza Legii nr.350/2005, coroborată cu Legea 

nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, tuturor finanţărilor pentru activitatea sportivă 

acordate din bugetul local, începând cu data 01.01.2018. 

 

22. Anexe la regulament 

Art. 58. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament: 

Anexa 1 –Dosar cu documentele care susțin solicitarea de finanțare (conform art. 15): 



1. Anexa 1.1 - Cerere de finanţare; 

2. Anexa 1.2 - Bugetul de venituri și cheltuieli al programului/ proiectului sportiv 

3. Anexa 1.3 - Dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi; 

4. Anexa 1.4 – Declarația președintelui/ directorului/reprezentantului legal al structurii sportive /           

organizației; 

5. Anexa1.5 – Declarația de imparțialitate a președintelui/ directorului/reprezentantului legal al 

structurii sportive / organizației; 

6. Anexa 1.6 – Declarația preşedintelui/directorului structurii sportive sau organizației, privind 

reprezentanții legali ai structurii sportive/organizației, cu atribuții în derularea proiectului de sport; 

dupa caz, împuternicirea de către preşedintele/directorul structurii sportive/ organizației a 

responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia; 

7. Alte documente: conform art.15, punctele 7-16 

Anexa 2 - Contractul cadru de finanțare 

Anexa 3 - Modelul cadru al contractului de activitate sportivă 

 

 


