
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI 

AMENDAMENT NR. 2 

la proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 249/25.05.2022 privind modificarea anexei 

HCL 86/2019 

Motivație: 

Varinta prin care nu există nici o limită maximă procentuală din suma maximă 

disponibilă, crește riscul de finanțare a unui singur proiect. În forma propusă, dacă 

solicitantul cu punctajul cel mai mare a cerut toată suma disponibilă pe domeniul 

respectiv, se va finanța un singur proiect. Diversitatea acțiunilor finanțate este esențială 

pentru creșterea numărului de beneficiari finali. 

Semnătura inițiatorului 

 

 

 

 

............................................ 

Inițiator(i): 

Consilier local Curelariu Raluca 

Consilier local Marcel Gheorghiță  

Tip amendament: [] modificare [x] completare [ ] abrogare  

 

Text original  

Art. 1: Articolul nr. 25 alin. (2) al 

Anexei Hotărârii Consilului Local al 

Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 

2019 se modifică și va avea următorul 

conținut: 

(2) De asemenea, nu sunt 

selecționate proiectele depuse de 

către cluburile sportive de drept 

privat, respectiv asociațiile pe 

ramură de sport județene care nu 

îndeplinesc cumulativ următoarele 

criterii și condiții: 

a) să fie o structură sportivă 

recunoscută în condițiile legii; 

b) să facă dovada afilierii la 

federația sportivă națională de 

specialitate și/sau la asociația pe 

ramură de sport județeană, după caz. 

Afilierea va fi dovedită pentru anul în 

curs; 

c) să facă dovada depunerii 

situației financiare la data de 31 

Text modificat 

Art. 1: Articolul nr. 25 alin. (2) al 

Anexei Hotărârii Consilului Local al 

Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 

martie 2019 se modifică și va avea 

următorul conținut: 

(2) De asemenea, nu sunt 

selecționate proiectele depuse de 

către cluburile sportive de drept 

privat, respectiv asociațiile pe 

ramură de sport județene care nu 

îndeplinesc cumulativ 

următoarele criterii și condiții: 

a) să fie o structură sportivă 

recunoscută în condițiile legii; 

b) să facă dovada afilierii 

la federația sportivă națională de 

specialitate și/sau la asociația pe 

ramură de sport județeană, după 

caz. Afilierea va fi dovedită 

pentru anul în curs; 

c) să facă dovada depunerii 

situației financiare la data de 31 



decembrie a anului precedent la 

organul fiscal competent; 

d) să nu aibă obligații de 

plată exigibile din anul anterior la 

instituția publică căreia îi solicită 

atribuirea unui contract de finanțare; 

e) să nu aibă obligații de 

plată exigibile privind impozitele și 

taxele către stat, precum și 

contribuțiile către asigurările sociale 

de stat; 

f) să nu se afle în litigiu cu 

instituția publică căreia îi solicită 

atribuirea unui contract de finanțare; 

g) să nu furnizeze informații 

false în documentele care însoțesc 

cererea de finanțare; 

h) să nu se afle în situația de 

nerespectare a dispozițiilor statutare, 

a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum și a 

legii; 

i) să participe cu o contribuție 

financiară de minimum 10% din 

valoarea totală a finanțării; 

j) să nu facă obiectul unei 

proceduri de dizolvare sau lichidare 

ori să nu se afle deja în stare de 

dizolvare sau de lichidare în 

conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

k) să depună cererea de 

finanțare completă în termenul 

stabilit de autoritatea finanțatoare. 

 

decembrie a anului precedent la 

organul fiscal competent; 

d) să nu aibă obligații de plată 

exigibile din anul anterior la 

instituția publică căreia îi 

solicită atribuirea unui contract 

de finanțare; 

e) să nu aibă obligații de 

plată exigibile privind impozitele 

și taxele către stat, precum și 

contribuțiile către asigurările 

sociale de stat; 

f) să nu se afle în litigiu cu 

instituția publică căreia îi 

solicită atribuirea unui contract 

de finanțare; 

g) să nu furnizeze 

informații false în documentele 

care însoțesc cererea de 

finanțare; 

h) să nu se afle în situația 

de nerespectare a dispozițiilor 

statutare, a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum 

și a legii; 

i) să participe cu o 

contribuție financiară de 

minimum 10% din valoarea 

totală a finanțării; 

j) să nu facă obiectul unei 

proceduri de dizolvare sau 

lichidare ori să nu se afle deja în 

stare de dizolvare sau de 

lichidare în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

k) să depună cererea de 

finanțare completă în termenul 

stabilit de autoritatea 

finanțatoare. 

l) dacă valoarea 

subvenției sau sumei 

nerambursabile solicitate este 

mai mare de 50% din valoarea 

totală alocată domeniului 

respectiv. 
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