Consiliul Local al Municipiului SfSntu Gheorghe

r{0TARAREA NR 72!2018
pentru modificarea gi completarea H,C.L, nr.23212t08 privind instituirea
Programului de sprijinire a sportului in Municipiul Sfintu Gheorghe "Str'ANtU
GIIEORGHE SPRIJINA SPORTIIL", cu modilicirile qi completf,rile ulterioare

Consiliul Local aI Municipiului Sfflntu Gheorghe, in gedin(i ordlnarS;
Av6nd in vedere Raportul de specialitate rtr. 796312018 al Secfiei Bazd

de

Agrement $ugaq BEi;
AvAnd in vedere avizele favorabile ale Comisiei penku administrarea domeniului
public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finanfe, agricultur6 qi dezvoltare regionala,
Comisiei pentru administrafie local5, juridic[, ordine publicS, drepturile omului, legisla{ia
muncii qi disciplintr qi Comisiei pentru tineret qi sport ale Consiliului local aI municipiului
Sffintu Gheorghe;
inbazaprevederile art.69 din Legea nr.69l2ffil0 a educafiei fizice qi sportului, cu
modificlrile qi completlrile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile qi complettirile ulterioare;
inbaza prevederilor art.27 din Legea w. 35012005 privind regirnul finanfErilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitili nonprofit de interes general;
in conformitate cu pievederile ar:t.36 alin. (2) lit. d qi alin. (6) lit. a pct. 6 din L.g.u
nr. 21512001 privind administalia publicd locall, republicatS, cu modific5rile qi
completdrile ulterioare ;
In temeiul art. 45 alin. (1) $i art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 21512001 privind
administralia publicl local[, republicatii, cu modific6rile gi completirile ulterioare;

HoTARA$rE
ART. 1. - Se aprobl modificarea qi completarea Regulamentului pentru atribuirea
contractelor de finanfare nerambursabil6 din fondurile publice in cadrul programului
"Smntu Gheorghe Sprijini Sporful", aprobat prin H.C.L. ru. 232/2008 cu modificlrile qi
complet[rile ulterioare, dupl cum urmeaz6:
I. Articolul 9, alineatul 2,|\tera g) va avea urmdtorul cuprins:
"g) ln cazul proiectelor tinantate de consiliul local in cursul anului precedent,
dovada anunlului sau al modului cum a fost adus la cunoqtin{a locuitorilor cE activitefle
precedente, au fost finan{ate de consiliul local.
II. Articolul 11 litera a) va avea urmitorul cuprins:

" a) documentafia este completS. Se admite completarea documentelor

lipsE la
solicitarea Comisiei de evaluare qi seleclionare in cazul celor prevdzute la art.g,literele c,
d qi g. Clarific5rile qi complet5rile solicitate se vor inainta ln termen de cel rnult 5 zile de la
data inregistr{rii solicit6rii."
III. Articolul 11. ^1, alineatul 3 va avea urmltorul cuprins:
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Criteriu
1. Relevanta
1.2

Cil

de

justificate, necesare $i practice sunt activit[tile propuse ?

2. Coerenti
2.1Cil de coerent, clar ti realist este continuflrl proiectului?
3. Busot si elicacitatea costurilor
3.1 In ce m[sur6 bugetul este clar, realist qi detaliat qi justificat pentru
imolementarea proiec.ullui ?
4. RezultatuUimpactul scoiitat
4.1 Ce rezultate concrete se vor realiza ? Cu ce impact? Rezultatele
sunt cuiurtificabile ? Sunt precizate indicatorii de performant[?
5. Exnorienta managerialf, a anlicantului in domeniul respectiv
5.1 Curtostintele de soecialitate ale aolicantului?
Se pot acorda urmltoarele punctaje:
Foarte bine (FB) = l0 puncte;
Bine (B) = 7,5 puncte;
Satisfbcitor (S) 5 puncte;

:

Nesatisfhcitor (NS) = 0 puncte.
IV. Art. 11. ^1, alineatul 4vaaveaurmltorul cuprins:
"(4) Proiectele care nu intrunesc 30 de puncte, nu vor primi finanfare.'o
V. Art. 11. ^1, alineatul 5 va avea urmfltorul cuprins:
"(5) Pentru proiectele care intrunesc 30 de puncte, finanfarea se acord6 pentru
acoperirea parliald a cheltuielilor in cuantumul votat cu majoritatea membrilor Comisiei de
evaluare qi seleclionare,inbazaunui contract incheiat intre pfufi."
VI. Dosarul de decontare specificat la articolul 15 se va completa cu declaralia pe
proprie r6spundere, anexi la prezenta hotiirdre din care face parte integranti.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotilrfiri se incredinleazA dl. TothBirtan Csaba, viceprimarul municipiului Sfhntu Gheorghe, Comisia de evaluare qi seleclie
a proiecteloro respectiv Directia Economicfl din cadru] Prim5riei Municipiului Sffintu
Gheorghe.
Smntu Gheorghe, la 28 februarie 2018.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Zsigmqnd J6zsef-
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