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Anunţ de participare  

 

 
Consiliul local al comunei BORS  anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la 

bugetul local pentru proiectele structurilor sportive, în anul fiscal 2023.  
1. Denumirea autorităţii contractante:  

Comuna Bors ; adresa: Bors nr. 200 , Tel 0259/417291  , 0259/316155  

2. Reglementări legale  

 Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Legea  nr. 350/2005 republicată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Legea  nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Hotărârea  Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în 

aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;  

Hotărârea  Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea 

sportivă, cu modificările și completările ulterioare;  

Ordinul nr. 664/2018 al Ministrului Tineretului și Sportului, privind finanțarea din 

fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Hotararea Consiliului local Bors nr. 164/21.11.2019 privind aprobarea Regulamentului 

pentru finantarea activitatilor si proiectelor sportive  

Hotărârea Consiliului local Bors nr. 190/28.11.2022  pentru  finanţarea nerambursabilă a 

structurilor sportive, pentru anul 2023. 

 

3. Solicitanţi: 

Cburile sportive de drept public si privat şi asociaţiile pe ramură de sport, 

având sediul în  comuna  Bors , înregistrate legal, care îşi desfăşoară activitatea 

în comuna Bors  şi care dispun de certificat de identitate sportivă, eliberat de 

Agenţia Naţională pentru Sport, să fie afiliaţi la federaţiile sportive de gen 

judeţene sau naţionale, 
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4. Bugetul programului pentru această sesiune de finanțare a activităţilor/acţiunilor  

sportive din cadrul programelor „Promovarea sportului de performanţă” și „Sportul pentru toţi”, 

în anul 2023, este de 250.000 lei.  

5. Finanţarea asigurată de Consiliul local al comunei Bors va fi de maximum 90% din  

bugetul total al proiectului.  

6.  Obiective generale:  

- promovarea sportului de performanţă și a sportului pentru toţi,  

7.    Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din  

Regulament  

 8. Depunerea dosarelor cu proiectele de finanţare nerambursabilă se face în perioada   

05.12.2022 -30.12.2022 , la Registratura Primăriei Bors  într-un exemplar sau online pe adressa 

de mail : primariabors@gmail.com  

  Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 03.01.2023-06.01.2023  

9.Decizia comisiei de analiză și selecție va fi publicată pe site-ul primăriei, urmând ca  

în perioada  09.01.2023-11.01.2023 , solicitanții să aibă posibilitatea depunerii de contestații.  

               Soluționarea contestațiilor depuse se va face de către Comisia de soluționare a  

contestațiilor, în condițiile legii. 

10.Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi informaţii  

suplimentare se pot obţine de la Primaria Bors  , tel. 0259/417291 , 0259316155 , site-ul 

www.primariabors-  Anunturi -Regulament finanțarea programelor sportive.  

11.Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse se vor face în conformitate cu Regulamentul  

de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, adoptat prin HCL nr. 

164/2019 .  

12. Finanţarea programelor aprobate se va efectua numai după atribuirea contractelor de  

finanţare.  

 

 

 

PRIMAR  

Batori Geza  
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