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Anunţ de participare 

la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare 

proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului Deva, pentru activităţile structurilor  

sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva. 

 

      Autoritatea Contractantă: Municipiul  Deva, cu sediul în  Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, Judeţul 

Hunedoara, codul poştal 330152, Telefon: 0254 - 228050; 0254 - 218579. Fax: 0254 - 212355, Cod 

fiscal: 4374393, e-mail: finantari.ramburs@primariadeva.ro, 

      Municipiul  Deva invită structurile  sportive de drept public, cu sediul pe raza municipiului Deva, să 

depună oferta pentru acordarea de finanţare a proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului 

Deva. 

       1. Cadrul legal: 

Finanţările pentru activităţile sportive nonprofit, de interes general, se acordă în conformitate cu 

prevederile următoarelor legi: 

     Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 

664 din 6 septembrie 2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive.  

        2. Domeniile pentru care se acordă finanţarea proiectelor sportive, din bugetul local al municipiului 

Deva, pentru activităţile structurilor  sportive de drept public cu sediul pe raza municipiului Deva  sunt: 

http://www.primariadeva.ro/
finantari.ramburs@primariadeva.ro


 

 Sport(structuri  sportive de drept public)                        480.000,00 Lei 

 3. Suma totală care va fi alocată de la bugetul general al Municipiului Deva şi care va fi 

aprobată pentru anul 2021 este de 480.000,00 Lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind 

următoarea: 

 

 Sport(structuri  sportive de drept public)                       480.000,00 Lei 

 4. Durata  proiectelor: anul 2021. 

 5. Regulamentul privind acordarea finanţărilor proiectelor sportive, din bugetul local al 

municipiului Deva, pentru activităţile structurilor  sportive de drept public cu sediul pe raza 

municipiului Deva, se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, 

Nr.4, Centrul de Informare a Cetăţeanului, telefon 0254-218579 şi de pe site-ul instituţiei 

www.primariadeva.ro, 

6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este: 10.12. 2020, ora 16³º. 

7. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 11.12.2020, ora 10ºº, Primăria Deva. 

8. Selecţia şi evaluarea proiectelor privind acordarea finanţărilor proiectelor sportive se va face 

de către Comisia de evaluare şi selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Deva nr. 276/20.08.2019  în data de 14.12.2020, ora 10ºº. 

9. Secretariatul Comisiei de selecţionare şi evaluare va comunica în scris, la încheierea 

procedurii de, selecţionare, evaluare şi aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local 

al municipiului Deva, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor 

selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor. 

 

                                                                      Primar, 

    Nicolae-Florin Oancea 
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