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RAPORTUL  DE  SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov 
a Programelor Sportive pentru categoriile “promovarea sportului de performanță” și 

“sportul pentru toți” 
 
 

     Municipiul Braşov are ca obiectiv asigurarea cadrului dezvoltării continue a sportului în 
municipiu şi promovarea practicării activităţilor de educaţie fizică şi sport de către sportivii de 
performanță, seniori și junior, amatori, precum și cetăţenii orașului, într-un cadru sigur, în scopul 
obținerii performanței sportive, dar și a socializării, educaţiei şi sănătăţii acestora.  

Încurajarea tinerilor, în practicarea sportului de performanţă sau ca simplă activitate de 
agrement, se va realiza  prin participarea la acţiunile şi manifestările sportive organizate în Municipiul 
Braşov, fapt ce va crea o cultură comunitară în care este înțeleasă importanţa sportului pentru 
dezvoltarea  (fizică şi mentală) a individului, precum și pentru menţinerea unei bune stări de sănătate 

     Sportul este cel mai bun ambasador al unei ţări, al unei regiuni, al unui oraş, dar este şi cel mai 
bun prilej de promovare a imaginii acestora prin mijloace care nu necesită o limbă sau o cultură 
comună, căci limbajul este acelaşi, de la prima Olimpiadă de la Atena până la maidanul dintre blocuri: 
limba sportului şi a fairplay-ului. 

Având în vedere faptul că sportul este un fenomen social important, care contribuie esențial la 
păstrarea sănătății publice, fiind și factor integrator în societate, este bine cunoscut  considerentul că 
unul dintre cele mai mari avantaje ale sportului este că reunește oamenii, indiferent de origine, 
pregătire, convingeri religioase sau statut economic. De asemenea, sportul promovează contribuția 
activă a cetățenilor la societate și ajută la integrarea socială. 

Practicarea unui sport de performanță înseamnă putere, anduranță, rezistență psihică și caracter. 
Toate aceste însușiri ale unui sportiv se dobândesc de-a lungul carierei sportive, odată cu provocările pe 
care le întâlnește, în funcție de alegerile pe care le face și de traseul pe care îl decide să îl urmeze, ceea 
ce duce, inevitabil, la dezvoltare personală. 

Prin sportul de performanță se urmărește valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem 
organizat de selecție, pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea resurselor sportive, realizarea 
de recorduri și obținerea  victoriei. 

Sportul de performanţă reprezintă un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă, îndeplinind o 
importantă funcţie reprezentativă pentru România, dar şi pentru Municipiul Braşov în competiţiile 
sportive oficiale în care sunt angrenaţi sportivii. 

În plus, se doreşte ca prin implicarea administraţiei publice locale în activitatea sportivă a 
municipiului, să se dea un semnal pozitiv oamenilor de afaceri braşoveni, mass-mediei și comunităților 
locale, pentru ca acestea să sprijine sportul şi activitatea fizică, în general, ca factor de imagine şi 
reprezentativitate a Braşovului la nivel naţional şi internaţional. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile prevederile  art. 5, art. 10 şi art. 

11 din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate  
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pentru activităţi nonprofit de interes general, art. 26 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi ale, 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.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, supunem, spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Municipiului Braşov, Proiectul 
de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a programelor sportive 
pentru promovarea sportului de performanță și a sportului pentru toți, în forma prezentată. 
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1.  Aprobat: PRIMAR  Allen Coliban   
2.  Vizat: Director Emilian Cernica   
3.  Redactat: cons. juridic Daniela Voinescu   
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