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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

       

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 

2020 privind aprobarea procedurii de finanțare a programelor sportive în condițiile Legii nr. 

69/2000 a educației fizice și  sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finanțarea din 

fonduri publice a proiectelor și programelor sportive 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020 privind aprobarea procedurii de 

finanțare a programelor sportive în condițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și  sportului și 

Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor 

sportive, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, 

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției 

Economice, precum şi  raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

având în vedere prevederile art. 18¹ alin. (2), art. 67 alin. (2), lit. b), art. 67¹ alin. (3) și art. 69 

alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; 

având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Ordinul nr. 664/2018 al Ministrului Tineretului 

și Sportului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive ; 

având în vedere prevederile art. 26 și art. 33, alin. (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020; 

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. 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. 12 Articolul nr. 1 al Hotărârii Consilului Local al Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 

iulie 2020 se modifică și va avea următorul conținut: 

(1) Se aprobă Procedura privind finanțarea programelor sportive în condițiile Legii nr. 

69/2000 a educației fizice și sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finanțarea din 

fonduri publice a proiectelor și programelor sportive începând cu anul 2020, conform Anexei 

nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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                        (2) Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din comisia de 

evaluare și selecționare a propunerilor de proiect: 

 - Buhăianu Bogdan Ciprian 

 - Gheorghiță Maricel 

 - Botezatu Daniel 

   

          (3)  Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din comisia de 

soluționare a contestațiilor: 

- Vicol Daniela 

- Toma Constantin Liviu 

- Lupașcu Cătălina Camelia 

            

                    (4) Desemnarea membrilor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Botoșani în cele două comisii, respectiv cea de evaluare și selecționare a 

propunerilor de proiecte și cea de soluționare a contestațiilor se va face prin Dispoziție de Primar.  

 

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 

206 din 30 iulie 2020 își mențin valabilitatea. 

 

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani prin serviciile aparatului de specialitate și persoanele 

nominalizate la art. 1, alin. (2), (3) și (4) vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

             Consilier, Andrei Amos                                          Secretar general, Ioan Apostu   

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 11.05.2021 
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