
MUNICIPIUL BUCURESTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI3

PROIECT

HOTARARE
privind actualizarea cadrului legislativ pentru acordarea, de la bugetul local 

al Sectorului 3, de finantari nerambursabile pentru activitafi nonprofit de interes general, 
conform HCLS3 nr. 78/29.03.2017, cu modificarile $i completarile ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti,
ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdtilor administrafiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administrafiei publice locale nr. 215/2001, 
precum f i  pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alefilor locali, 

intrunit in sedinta extraordinary, azi 05.07.2019

Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 464285/CP/28.06.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 462412/27.06.2019 al Direcjiei Invat&mant Cultura;
- Adresa nr. 462785/27.06.2019 a Direcjiei invajamant Cultura;

In conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 350/2005 privind regimul fmantarilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

- Ordinului nr. 664/2018 al Ministerului Tineretului si Sportului privind finanlarea din 
fonduri publice a proiectelor §i programelor sportive, cu modificarile §i completarile 
ulterioare;

- HCLS 3 nr. 78/29.03.2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului de finanfari 
nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, 
pentru activitati nonprofit de interes general, modificata prin HCLS 3 nr. 53/16.02.2018 
si HCLS 3 nr. 122/28.03.2018;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) §i art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea administrafiei 

publice locale nr. 215/2001, republican, cu modificarile completarile ulterioare,

HOTARA§TE:

Art.l. Se aproba actualizarea cadrului legislativ privind acordarea, de la bugetul local al 
Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, a finanfarilor nerambursabile pentru activitap nonprofit 
de interes general, conform HCLS3 nr. 78/29.03.2017, in sensul ca, in loc de Ordinul nr. 
130/2006 al Agenfiei Nafionale pentru Sport” se va citi ”Ordinul nr. 664/2018 a l M inisterului 
Tineretului $i SportuluF.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcpa Invatamant Cultura, va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.
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Nr.

DataPSr.EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind actualizarea cadrului legislativ pentru1 acoraarea, ae ia bugetul local 
al Sectorului 3, de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general, conform 

HCL53 nr. 78/29.03.2017, cu modificarile $i completarile ulterioare

Prin Hotararea nr. 78 din 29.03.2017, modificata prin HCL Sector 3 nr. 53/16.02.2018 si HCL 
Sector 3 nr. 122/28.03.2018, Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat procedura competitive de 
selecfie de proiecte, in vederea acordarii definantari nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3, 
pentru activitati nonprofit de interes general, pentru domeniile prioritare de interes educate, sport $i 
tineret, Tn baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitati nonprofit de interes general $i a Ordinului nr. 130/2006 al Agentiei Nafionale 
pentru Sport privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de 
drept privat §i ale asocratiflor pe ramura de sport judetene ;i ale municipiului Bucure$ti.

Ordinul nr. 130/2006 al Agentiei Nationale pentru Sport a fost abrogat prin emiterea de catre 
Ministerul Tineretului $i Sportului a unui nou ordin, respectiv Ordinul nr. 664/2018, elementul de 
noutate fata de reglementarea anterioara fiind extinderea programelor sportive de utilitate publica, 
integrarea criteriilor, a conditiilor de acordare a finantarilor, precum $i a principiilor care stau la baza 
acordarii finantarilor nerambursabile, precum si detalierea tipurilor de cheltuieli aferente proiectelor 
sportive finantate.

Avand Tn vedere ca toate aceste aspecte sunt deja reglementate Tn Ghidul solicitantului de 
finantari nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se impune doar o actualizare a cadrului legislativ, Tn sensul ca, Tn 
loc de "Ordinul nr, 130/2006 al Agenp'ei Naponale pentru Sport" se va citi "Ordinul nr. 664/2018 al 
Ministerului Tineretului si Sportului".

Tn urma aprobarii bugetului local, prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 211/2019, 
pentru finantarea nerambursabila de la bugetul local al Sectorului 3, la propunerea Directiei Tnvatamant 
Cultura - Serviciul Cultura, Sport $i Tineret, prin nota de fundamentare nr. 5194/08.12.2019, pentru 
anul 2019 au fost cuprinse urmatoarele fonduri:
- 600.000,00 lei -  pentru proiecte educative
- 200.000,00 lei -  pentru proiecte de tineret

100.000,00 lei - pentru proiecte sportive aferente programului de utilitate publica Sportul pentru toti.
Prin urmare, avand Tn vedere cele prezentate si dnand seama de raportul de specialitate nr. 

462412/27.06.2019 al Directiei Tnvatamant Cultura, am iQj^ft^pz^ntuI project de hotarare pe care Tl 
supun spre dezbatere $i aprobare Consiliului Local al

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Primaria Sectomlui 3 in confoimitate cu RegulamentuI Uniunii Europene 2016/679 in scopul indeplinirii
atnbu{iilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute In RegulamentuI UE 2016/679,
printr-o cerere scrisa, snnnata 51 datata transmisS pe adresa Primariei Sector 3. 1
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Nr. 462412/27.06.2019

Raport de specialitate

la proiectul de hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 privind actualizarea cadrului 

legislativ care reglementeaza acordarea finantarilor nerambursabile. alocate de la 

bugetui local al Sectorului 3 al Municipinlui Bucuresti. pentru activitati nonprofit de

interes general

Prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017, modificata prin HCL Sector 

3 nr. 53/2018 $i HCL Sector 3 nr. 122/2018, s-a aprobat procedura competitiva de selecfie de 

proiecte, in vederea acordarii de fmanjari nerambursabile de la bugetui local al Sectorului 3, 

pentru domeniile prioritare de interes educate, sport §i tineret.

Avand in vedere faptul ca Ordinul nr. 130/2006 al Agenfiei Nafionale pentru Sport a fost 

abrogat, fiind inlocuit cu Ordinul nr. 664/2018 al Ministerului Tineretului §i Sportului, 

modificat §i completat de Ordinul nr. 321/2019, pentru modificarea si completarea Ordinului 

Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a 

proiectelor si programelor sportive, propunem actualizarea cadrului legal care reglementeaza 

acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetui local al Sectorului 3, in mod corespunzator. 

Astfel, in cadrul Capitolului I Dispozitii generate - care confine referiri la cadrul legal care 

reglementeaza acordarea finanfarilor nerambursabile de la bugetele locale, definirea termenilor 

de referinfa, principiile care stau la baza contractelor de finanfare nerambursabila, domeniile de 

aplicare, informare publica ?i transparent# decizionala- in loc de ’’Ordinul nr. 130/2006 al 

Agenfiei Nafionale pentru Sport” se va citi ’’Ordinul nr. 664/2018 al Ministerului Tineretului 

si Sportului, cu modificarile $i completarile ulterioare”

Facem precizarea ca noul act legislativ al Ministerului Tineretului $i Sportului nu contravine 

prevederilor Ghidului Solitantului de finanfari nerambursabile de la bugetui local al Sectorului 

3; elementul de noutate al noului ordin este referirea directa la alocarea fondurilor pentru 

proiectele sportive in sensul aplicarii Legii nr. 350/2005 privind regimul finanfarilor 

nerambursabile din fonduri publice pentru activitafi nonprofit de interes general, precum §i

Datele dumneavoaslra pei-souale sunt prelucrate de PrimSria Sectorului 3 in confonnitate cu Regulameutul Uniunii Europene 2016/679 in
scopul hideplinirii atribu)iilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va pute)i exercita drepturilepvcvSzutc
in Regulameutul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnata $i datata transinisa pe adresa PrimSriei Sector 3. 1
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extinderea programelor sportive de utilitate publica; actul normativ integreaza criteriile si

condifiile de acordare a finanfarilor, precum §i principiile care stau la baza acordarii finanfarilor 

nerambursabile pentru proiecte §i define?te mai clar tipurile de cheltuieli aferente proiectelor 

sportive.

Avand in vedere ca toate aceste aspecte sunt deja reglementate in Ghidul solicitantului aprobat 

in anul 2017, iar modificarile din anii ulteriori au fost exclusiv modificari de forma, care nu au 

afectat procedura legala de acordare a fondurilor, propunem actualizarea cadrului legislativ in 

sensul celor precizate §i justificate mai sus.

Pentru anul 2019, in urma aprobarii bugetului local prin Hotararea Consiliului Local al 

Sectorului 3 nr. 211/2019, pentru finanfarea nerambursabila de la bugetul local al Sectorului 3, 

la propunerea Direcfiei Invafamant Cultura - Serviciul Cultura, Sport §i Tineret, prin nota de 

fundamentare nr. 5194/08.12.2019, au fost cuprinse urmatoarele fonduri:

600.000. 00 lei -  pentru proiecte educative

200.000. 00 lei -  pentru proiecte de tineret

100.000. 00 lei - pentru proiecte sportive aferente programului de utilitate publica Sportul 

pentru tofi

Acordarea de finanjari nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3 reprezinta, in fapt, 

deschiderea autoritafii publice catre societatea civila, sprijinirea §i incurajarea de acfiuni de 

interes local, desfa§urate in Sectorul 3 ?i in beneficiul locuitorilor din Sectorul 3. Ghidul de 

acordare a fman|arilor reprezinta o modalitate de atragere a unor proiecte valoroase pentru 

comunitatea locala, in conditii concurentiale $i transparente.

Director executiv,
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In vederea supunerii spre analiza si aprobare Consiliului Local al Sectorului 3, in sedinta 

extraordinary va transmitem propunerea de inifiere de catre Primarul Sectorului 3 a 

proiectului de hotarare privind actualizarea cadrului legislativ pentru acordarea de 

finantari nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3.

Atasam prezentei urmatoarele documente :

- Proiectul de Hotarare a Consiliului Local

- Raportul de specialitate al Direcjiei fnvatamant Cultura

- Proiectul de expunere de motive

Datele dumneavoastra personale sunt pvelucratc de Primaria Sectorului 3 in confbrmitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in
scopul indeplinirii atribu{iiIor legale. Datele pot fi dezvaluite unor teip’ in baza unui teinei legal justificat. Va putefi exercita drepturile prevazute
in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnata fi datata transmisfi pe adresa Primariei Sector 3. 1
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