
Anunţ de participare 

Consiliul Local al Orașului Recaș anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la 
bugetul local pentru proiectele structurilor sportive, în anul fiscal 2022.  

1. Denumirea autorităţii contractante: Orașul Recaș, cod fiscal 2512589; adresa: Calea 
Timișoarei nr. 86, Recaș, cod 307340, județ Timiș; telefon: 0356/177.278. 

2. Reglementări legale în temeiul: Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 350/2005 
republicată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 
Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 
Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în 
aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; Hotărârii Guvernului 
nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu 
modificările și completările ulterioare; Ordinului nr. 631/2017 al Ministrului Tineretului și 
Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017 al Ministrului Muncii și Justiției Sociale privind 
aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă; Ordinului nr. 664/2018 
al Ministrului Tineretului și Sportului, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor 
și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 714/2018 
privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada 
delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul 
serviciului; H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu 
modificările și completările ulterioare; Hotărârii Consiliului Local Recaș nr. 37 / 
27.11.2020 şi Hotărârile Consiliului Local prin care se vor aproba bugetul de venituri şi 
cheltuieli, precum şi finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive, pentru anul 2022.  

3. Solicitanţi: asociațiile / cluburile sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop 
lucrativ sau persoane juridice de drept public care depun o propunere de proiect.  

4. Bugetul programului pentru această sesiune de finanțare a activităţilor / acţiunilor 
sportive din cadrul programelor „Promovarea sportului de performanţă” și „Sportul 
pentru toţi”, în anul 2022, este de 141.770 lei, cu posibilitatea de rectificare a bugetului 
pe parcursul anului 2022. Finanţarea asigurată de Consiliul local al Orașului Recaș va fi 
de maximum 90% din bugetul total al proiectului.  



5. Obiective generale:  

▪ dezvoltarea activității sportive pe plan local, naţional sau international, după caz;  

▪ asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau international, după caz;  

▪ atragerea populației de toate vârstele în activități de practicare a sportului pentru 
sănătate și recreere; 

▪ menținerea și valorificarea tradițiilor în domeniul sportului.  

6. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din 
Regulament, cap. Condiţiile şi criteriile de finanţare a structurilor sportive aprobate de 
finanţator prin Hotărârii Consiliului Local Recaș nr. 339/25.11.2021, privind aprobarea 
Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al 
Orașului Recaș pentru activități sportive pe anul 2022. 

7. Depunerea dosarelor cu proiectele de finanţare nerambursabilă se face în perioada 
18 februarie 2022 – 18 martie 2022, la Registratura Primăriei Orașului Recaș, într-un 
exemplar sau online pe site-ul www.primariarecas.ro Secțiunea Sport. Data limită de 
depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă este 18 martie 2022 ora 16.30 la 
Registratura Primăriei Orașului Recaș, Calea Timișoarei nr. 86 și 18 martie 2022 ora 
24.00 pe site-ul www.primariarecas.ro Secțiunea Sport. Dosarele depuse după data 
menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la 
dosarele proiectelor depuse după data de 18 martie 2022. Evaluarea şi selecţia 
dosarelor depuse se va efectua în perioada 21 martie 2022 până în 24 martie 2022.  

8. Decizia comisiei de analiză și selecție va fi publicată pe site-ul primăriei, urmând ca 
în perioada 25 martie 2022 – 29 martie 2022, solicitanții să aibă posibilitatea depunerii 
de contestații. Soluționarea contestațiilor depuse se va face de către Comisia mixtă de 
soluționare a contestațiilor, în condițiile legii.  

9. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Cultură și Sport din cadrul Primăriei 
Orașulu i Recaș , Calea Timișoare i nr. 86, te l . 0356/177.278, s i te-u l 
www.primariarecas.ro., e-mail: contact@primariarecas.ro. 

10. Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse se vor face în conformitate cu 
Regulamentul de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, 
adoptat prin Hotărârii Consiliului Local Recaș nr. 339/25.11.2021. 

11. Finanţarea programelor aprobate se va efectua numai după atribuirea contractelor 
de finanţare.  

Primar al Orașului Recaș,  

Pavel TEODOR 
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Nr. 2.427/17.02.2022 

PROCES-VERBAL DE AFIȘARE 

Subsemnata Cătălina MOLDOVAN, în calitate de secretar general al Orașului 

Recaș, am procedat astazi, 17.02.2022, la afișarea la sediul Primăriei și pe site-ul 

instituției a Anunţului de participare privind acordarea de finanţări nerambursabile 

de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive, în anul fiscal 2022.  

Prezentul proces-verbal a fost întocmit într-un exemplar original. 

                                      Secretar general al Orașului Recaș, 

                                             Jr. Cătălina MOLDOVAN 

http://www.primariarecas.ro

