ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la
cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al
municipiului Botoşani următorul proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul Consiliului Local,
în sediul Primăriei, Piața Revoluţiei nr.1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare la proiectul de hotărâre, în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data publicării
anunțului.

Primar,
Cosmin Ionuț Andrei
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din
29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local pentru activități nonprofit de interes local
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Anexei
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea
Procedurii finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de
interes local;
analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției
Economice, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare;
având în vedere prevederile art. 23 și art. 25, alin. (2), lit. l) din Anexa la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019;
în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. e) și f) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1: Articolul nr. 25 alin. (2) al Anexei Hotărârii Consilului Local al Municipiului
Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 se modifică și va avea următorul conținut:
(2) De asemenea, nu sunt selecționate proiectele depuse de către cluburile sportive
de drept privat, respectiv asociațiile pe ramură de sport județene care nu îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii și condiții:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii;
b) să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la
asociația pe ramură de sport județeană, după caz. Afilierea va fi dovedită pentru anul în
curs;
c) să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie a anului
precedent la organul fiscal competent;
d) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică
căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

e) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat,
precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;
f) să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui
contract de finanțare;
g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de
finanțare;
h) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor
constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;
i) să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a
finanțării;
j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare ori să nu se afle
deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea
finanțatoare.
Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 își mențin valabilitatea.
Art. 3: Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Ioan Apostu

Nr. INT. 2880 din 23.05.2022

APROBAT,
PRIMAR
Cosmin Ionuț Andrei

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local și raportul de
specialitate nr. INT. 2879/23.05.2022 întocmit de Serviciul Contabilitate și Serviciul Management
Proiecte , vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local
al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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Nr. INT 2879 / 23.05.2022
Structură: Serviciul Management Proiecte

APROBAT,
PRIMAR,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate
Pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din
29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local pentru activități nonprofit de interes local
Finanțarea propunerilor de proiecte în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes
general este reglementată la nivelul UAT Municipiul Botoșani într-un regulament aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019, ce prevede
eligibilitatea solicitanților, modul de depunere a solicitărilor de finanțare, acțiunile eligibile pentru
finanțare precum și criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile.
Potrivit prevederilor Capitolulului III – Criteriile de acordare a finanțărilor
nerambursabile, respectiv art. 25, alin. (2), lit. l) din Anexa la H.C.L. nr. 86/2019, proiectele
depuse de către cluburile sportive de drept privat , respective asociațiile pe ramură de sport
județene trebuie să se încadreze într-un procent valoric de maxim 30% din valoarea totală alocată
domeniului ”Sport”.
Prin adresa nr. 209 din 29.04.2022 înregistrată la Aparatul Consiliului Local al
Municipiului Botoșani, domnul consilier local Maxim Maricel a formulat un amendament la
Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86/2019, respectiv eliminarea
condiției arătate mai sus referitoare la încadrarea în procentul de 30% din totalul bugetului alocat
domeniului ”Sport”, motivat de posibilitatea alocării unei finanțări mai mari în cadrul acelor
aplicații de finanțare ce prezintă anvergură și vizibilitate pentru Autoritatea Finanțatoare UAT
Municipiul Botoșani.
Având în vedere faptul că încadrarea în plafonul valoric nu reprezintă o condiție prevăzută
de legislația primară, secundară sau terțiară incidentă în domeniu, ci a fost gândită ca o formulă de
a da posibilitatea mai multor persoane juridice de drept privat acționând în domeniul sportiv de a

participa la sesiunea anuală a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități
nonprofit de interes local, este posibilă renunțarea la aceasta conform amendamentului formulat.
Având în vedere cele arătate mai sus, propunem dezbaterea și supunerea la vot a proiectului
de hotărâre în forma prezentată.
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