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HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile 
acordate de la bugetul local al Orașului Recaș pentru  

proiecte de activitate sportivă în anul 2023 

 
Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş, 

Întrunit în ședință ordinară, 

 
Având în vedere: 
❖ proiectul de hotărâre nr. 318/21.11.2022 inițiat de primarul Oraşului Recaş privind 

aprobarea Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de 
la bugetul local al Orașului Recaș pentru proiecte de activitate sportivă în anul 
2023; 

❖ referatul de aprobare nr. 17.386/22.11.2022 al Primarului Orașului Recaș; 
❖ raportul de specialitate nr. 17.387/22.11.2022; 
❖ prevederile art. 1 alin. (5) şi art. 122 din Constituţia României, republicată; 
❖ prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei 

Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

❖ prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

❖ art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

❖ prevederile Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 664/2018, 
privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu 
modificările și completările ulterioare; 

❖ prevederile Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

❖ prevederile Hotărârii de Guvern nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului 
de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

❖ prevederile Ordonanţei nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

❖ prevederile Ordinului nr. 664/2018, privind finanţarea din fonduri publice a 
proiectelor şi programelor sportive; 

❖ prevederile Hotărârii de Guvern  nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor 
financiare în activitatea sportivă, cu completările și modificările ulterioare; 

❖ prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu completările şi 
modificările ulterioare; 

❖ prevederile art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (1) și alin. (4), art. 44, art. 81 alin. (1) și 
alin. (2) și ale art. 82 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

❖ raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care 
se acordă aviz favorabil; 
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În temeiul prevederile art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) 
lit. a), alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 198 alin. (1) și alin. (2) 
și art. 200 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor acordate nerambursabile 
acordate de la bugetul local al Orașului Recaș pentru proiecte de activitate sportivă în 
anul 2023, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Se aproba constituirea Comisiei de evaluare și analiză a proiectelor depuse 
pentru finanțare nerambursabilă de la bugetul local, în următoarea componență: 
 

Nr. 
crt 

Numele si prenumele Funcția deținută 
Functia detinuta  

în cadrul comisiei 

1. Mircea – Cosmin ANTONESCU Consilier local  Presedinte 

2. Romulus MILUTIN Consilier local  Membru 

3. Ilie – Radoslav MILIN Consilier local  Membru 

4. Ioan POPOVICI Consilier local  Membru 

5. Crăciune TRIPON Consilier local  Membru 

6. Silvia Iudith HARHĂTĂ 
Inspector – 
Primăria Orașului 
Recaș 

Secretarul comisiei 

 
Art. 3. – Se aproba constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor privind selecția 
proiectelor depuse pentru finanțare nerambursabilă de la bugetul local, în următoarea 
componență: 
 

Nr. 
crt 

Numele si prenumele Funcția deținută 
Functia detinuta  

în cadrul comisiei 

1. 
Codruța – Ramona FEKETE - 
MAȚEDOLEAN 

Consilier local  
Presedinte 

2. Nicodim MOCAN Consilier local  Membru 

3. Ana POP Consilier local  Membru 

4. Augustin RUS Consilier local  Membru 

5. Anita TALPAȘ Consilier local  Membru 

6. Silvia Iudith HARHĂTĂ 
Inspector – 
Primăria Orașului 
Recaș 

Secretarul comisiei 

 
 
Art. 4. – Se împuternicește Primarul ORAȘULUI RECAȘ pentru a semna Contractele 
de finanţare nerambursabilă conform Regulamentului în baza deciziilor Comisiei de 
evaluare și analiză a proiectelor depuse pentru finanțare nerambursabilă. 
 
 

Art. 5. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează primarului 
Orașului Recaș și compartimentelor de resort din cadrul Primăriei Orașului Recaș. 
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Art. 6. – Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- Primarului Oraşului Recaş; 
- Secretarului general al Oraşului Recaş; 
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei Orașului Recaș; 
- Compartimentului Cultură și Sport din cadrul Primăriei Orașului Recaș; 
- Cetățenilor, prin publicarea în Monitorul Oficial al Orașului Recaș, în 

format electronic, pe pagina de internet www.primariarecas.ro. 
 
 
 
 
 
 

 
                Preşedinte de şedinţă,                        Contrasemnează pentru legalitate, 
                     Consilier local,                                Secretar General al Orașului Recaș, 
                   Crăciune TRIPON                                    Jr. Cătălina MOLDOVAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recaş, 28.11.2022  
Nr. 313 
Adoptată cu 15 voturi “pentru” 
Nr. de consilieri prezenți: 15 
Nr. de mandate: 15    

http://www.primariarecas.ro/

