
                                                                                   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 35/25.02.2022 

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local al Sectorului 6 al Municipiului București pentru activităţi nonprofit de interes local pentru 

Programul de finanțare “Sport și Sănătate în Sectorul 6” 
 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Direcţiei Fonduri Externe nr. ..............., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr... și nr.....; 
 În baza prevederilor: 
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 17/10.02.2022 privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri 
şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022; 
- art. 8  și art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; 
- Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri 
publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare; 
            În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l) și m), art. 196 alin. (1) 
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la 

bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local 

pentru Programul de finanțare „Sport și Sănătate în Sectorul 6”, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Fonduri Externe, Direcția Generală Investiții 
Publice, Direcția Economică și compartimentele funcționale implicate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 
 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 

INIȚIATOR PROIECT, 
PRIMAR 

CIPRIAN CIUCU 

   AVIZEAZĂ 
             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

    din O.U.G. nr. 57/2019 
      Secretarul general al Sectorului 6, 

    Demirel Spiridon 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 6 al 
Municipiului București pentru activităţi nonprofit de interes local pentru 

Programul de finanţare “Sport și Sănătate în Sectorul 6” 
 

 

              Potrivit reglementărilor legale în vigoare cuprinse în Legea nr. 350/2005 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

            Ţinând cont de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorul 6                     

nr. 17/10.02.2022, prin care a fost aprobat bugetul propriu al Sectorului 6 al 

Municipiului București pe anul 2022, a fost alocată suma de 1.000.000 lei pentru 

finanţări nerambursabile;  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. l) și m) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 

local al Sectorului 6 al Municipiului București pentru activităţi nonprofit de interes 

local pentru Programul de finanţare “Sport și Sănătate în Sectorul 6”. 

 

 
 

PRIMAR, 
 

Ciprian Ciucu 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CABINET PRIMAR 
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Nr. 237/24.02.2022 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Primăria Sector 6 intenționează să lanseze primul apel de propuneri de proiecte în cadrul 

Programului “Sport și sănătate în Sectorul 6”. Acesta este dedicat organizațiilor non-

guvernamentale care au în domeniul de activitate: 

1) Educația sportivă pentru copii și adolescenți; 

2) Campaniile de sănătate și educație anti-HIV pentru adolescenți și tineri. 

 

 Obiectivul general al programului constă în susținerea inițiativelor societății civile care au 

ca scop protejarea și promovarea intereselor copiilor, adolescenților şi tinerilor, în special 

aparținând grupurilor defavorizate din Sectorul 6. Eligibile pentru a aplica la acest program 

sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit din Romania. Proiectele se vor derula exclusiv în 

sectorul 6, în beneficiul comunității locale. Sunt vizate activități ce presupun implicarea, 

informarea și educarea tinerilor referitor la rolul și beneficiile educației sportive și practicării 

sistematice a unui sport, la prevenirea si controlul infecției cu HIV/SIDA și de promovare a 

unei atitudini de sprijin față de persoanele deja infectate respectiv de combatere a formelor de 

discriminare.  

 

În cadrul programului se disting 2 Priorități de finanțare, și anume:  

1. Creșterea atractivității educației fizice și a sporturilor de echipă în vederea 

stimulării dezvoltării fizice şi psiho-sociale a copiilor și adolescenților, în special din 

mediile defavorizate din sectorul 6. 

2. Promovarea unor comportamente preventive şi combaterea formelor de 

discriminare prin derularea campaniilor de informare și conștientizare a 

adolescenților și tinerilor cu privire la HIV/SIDA. 

 

DIRECȚIA FONDURI EXTERNE 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

Bugetul programului pentru anul 2022 este de 1 milion lei, susţinut din bugetul local. Din 

acesta, un procent de 70% (700 mii lei) este alocat Priorității 1, 30% (300 mii lei) din sumă 

fiind alocată Priorității 2. 

Precizăm că Programul “Sport și Sănătate în sectorul 6” a fost supus consultării pe parcursul 

anului 2021. Astfel, în data de 04.06.2021 a avut loc dezbaterea publică privind tipurile de 

proiecte care vor putea primi finanțare. Comentariile și observațiile primite din partea 

factorilor interesați au fost integrate în varianta finală.  

 

Precizăm că ulterior aprobării Programului și publicarea în Monitorul Oficial al României, este 

necesară operaționalizarea acestuia prin intermediul unui Regulament care să prevadă 

instrumentele și metodele aferente implementării proiectelor.  

 

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București pentru 

activități nonprofit de interes local pentru Programul de finanțare “Sport și Sănătate în Sectorul 

6” 
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