
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

                                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 156 

 

din 27 mai  2021 
 

cu privire la aprobarea  metodologiei de acordare a finanțărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș 

pentru proiecte sportive, regulamentul de sprijin, ghidul solicitanților și 

contract tip 

 
Consiliul Local Municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

 

a) Referatul de aprobare nr.18.884 din 10.03.2021 iniţiat de Primar prin Direcţia 

Activităţi Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de 

Tineret și Locativ privind aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive  

b) Avizul favorabil al Direcţiei economice 

c) Raportul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală 

nr. 22576/1143/2021 

d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu 

Mureş 

 În conformitate cu prevederile : 

 

- Legii 69/2000,cu modificările și completările ulterioare,  H.G. nr.884/2001pentru 

aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, a Ordinului 

Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 664/2018, cu modificările și completările 

ulterioare, completate cu Legea Nr.350, din 2 decembrie 2005, cu modificările și completările 

ulterioare privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, aLegii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată. 

- în temeiul art.129 alin.(1), alin (2) lit.”d”, alin.(7) lit.”f”, art.139, art.196, alin.(1), 

lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

Hotărăşte: 

 
 

Art.1. Se aprobă, metodologia de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive,regulamentul de sprijin, 

ghidul solicitanților și contract tip conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 



 

 

 

Art.2.Se aprobă termenele limită de depunere al proiectelor de finanțare: 02 iulie 2021 

pentru semestrul II al anului în curs, iar pentru anii următori termenul limită de  depunere a 

proiectelor va fi 30 Noiembrie pentru semestrul I și 30 Mai pentru semestrul II, conform 

Ghidului de finanţare din Regulamentul de sprijinire a activităţilor sportive din municipiul Târgu-

Mureş.  

Art. 3. O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL 13/2020. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Activităţi Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale, 

Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ și Direcţia Economică.  

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate.  

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcţiei Activităţi Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale, 

- Direcţiei Economice. 

 

                                                                                                                Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

      p. Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Szövérfi László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Hotărârea a fost adoptată cu 20  voturi „pentru“ şi 2 voturi “abţinere”)  

 


