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PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 
 

privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul Municipiului Braşov a 
programelor sportive  

 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi_______________________ 
 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 7043 din 16.01.2023 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de 

inițiator; 
 
În conformitate cu prevederile: 
- Art. 5, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Articolul 18^1 din  Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Art. 26 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d); art. 139 alin. 
(3) lit. d); art. 196 alin. (1) lit. a)  şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

REPARTIZAT LA COMISIILE CONSILIULUI 
LOCAL  

NR.:_________________ 
AVIZAT, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 

ADRIANA TRANDAFIR 
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Art. 1. Se aprobă  finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov și sprijinirea programelor 
sportive, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2.   Se aprobă Ghidul de finanțare pentru Concursul local de proiecte sportive cu toate anexele, 
conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
Art. 3.   Începând cu data prezentei, Hotărârea nr. 345/13.05.2022 privind aprobarea Aprobarea 
finanțării nerambursabile din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor sportive îşi încetează 
aplicabilitatea. 
 
 
Art. 4.   Primarul Municipiului Braşov, prin aparatul său de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR  

ALLEN COLIBAN 
 
 
 
 


