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H O T Ă R Â R E 

Pentru aprobarea Procesului verbal final privind rezultatele evaluării tehnice și financiare a 
propunerilor de proiecte sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 

2022 
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 
 analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea Procesului 
Verbal final privind rezultatele finale ale evaluării tehnice și financiare a propunerilor de proiecte 
sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2022; 

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției 
Economice privind Procesul Verbal întocmit cu rezultatele finale ale evaluării tehnice și financiare a 
propunerilor de proiecte sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2022, 
precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

având în vedere prevederile Anexei nr. 2 pct. 3 lit. a) a Ordinului MTS nr. 664/2018 privind 
finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive; 

în conformitate cu art. 40 alin. (3) din Procedura privind finanțarea programelor sportive în 
condițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 privind 
finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, procedura aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020, modificată prin HCL 
nr. 152 din 11 mai 2021; 

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit. d) și(e), alin. 7 lit. f), art. 129 alin. 9 lit. a) 
din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019; 

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 
I, nr. 555 din 03 iulie 2019; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal final privind rezultatele finale ale evaluării tehnice și 
financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru 
anul 2022, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2022 a propunerii 
de proiect sportiv a Asociației Fotbal Club Botoșani, în cuantum de 800.000 lei. 

Art. 3 Se împuternicește domnul Cosmin Ionuț Andrei, Primarul Municipiului Botoșani, să 
semneze toate actele necesare și contractul de finanțare cu Asociația Fotbal Club Botoșani în numele 
UAT Municipiul Botoșani. 

Art. 4 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
           Consilier,                Secretar general,  
Maricel Corneliu Maxim                      Ioan Apostu 
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ANEXĂ LA HCL NR. 404 DIN 25.08.2022 
 
 
 
 
 

 
PROCESUL VERBAL FINAL 

privind rezultatele finale ale evaluării tehnice și financiare 
a propunerilor de proiecte sportive cu finanțare nerambursabilă 

de la bugetul local pentru anul 2022 
 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
           Consilier,                Secretar general,  
Maricel Corneliu Maxim                      Ioan Apostu 
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