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PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea proiectelor/ programelor prezentate in sesiunea a 
doua 2007, care au intrunit conditiile pentru finantari 

nerambursabile, precum si a sumelor propuse de catre comisiile de 
evaluare a unor activitati nonprofit de interes local, finantate de la 

bugetul local, conform Legii nr.350/2005. 
 

Consiliul Local al Municipiului Bacau 
Avand in vedere : 
- Prevederile Legii nr.350/2005, privind regimul finantarilor 

nerambursabile din 
 fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general; 
- Rapoartele  de Oportunitate ale Comisiilor ,,Sport’’ cu 

nr.36639/2007 si ,,Culte  
Religioase’’ cu nr.36634/2007 constituita conform Legii nr.350/2005; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; 
In baza dispozitiilor art.36 (2) lit. ,,b’’, alin. (4) lit. ,,a’’ si ale art. 45(2) 

lit. ,,a’’ din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, 
republicata. 

 
Hotaraste 

Art.1 Se aproba  proiectele/programele selectate de catre Comisiile de 
evaluare, in 

 sesiunea a doua 2007, in baza Legii. Nr.350/2005, precum si a sumelor 
propuse, pentru finantarea nerambursabila, a unor activitati nonprofit de 
interes local, finantate de la bugetul local, asa cum sunt prevazute in 
anexa nr. 1 si 2, dupa cum urmeaza: 
1. Domeniul sportiv   649.787,00  lei 
2. Domeniul culte religioase     40.900,00  lei   

 Total suma de acordat         690.687,00  lei  
 
Art.2 Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 

  Primarul Municipiului Bacau 
Ing. Romeo Stavarache 
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Expunere de Motive 
la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectelor/ programelor prezentate 

in sesiunea a doua 2007, care au intrunit conditiile pentru finantari 
nerambursabile, precum si a sumelor propuse de catre comisiile de evaluare a 
unor activitati nonprofit de interes local, finantate de la bugetul local, conform 

Legii nr.350/2005 
 
 
 

 
 In conformitate cu Legea nr.350/2005, s-a organizat cea de a doua sesiune de 
selectie 2007, a proiectelor/programelor pentru finantarea nerambursabila a unor 
activitati nonprofit de interes local, de la bugetul local. 
 Comisiile de evaluare din domeniul sportiv si a cultelor religioase au selectat 
proiectele si au propus sa se acorde finantarea nerambursabila pentru suma totala de 
690.687,00 lei, din care: 

- Activitati sportive   - 649.787,00 lei 
- Activitati culte religioase      - 40.900,00   lei 
Lucrarile propuse de beneficiari sunt prevazute in Rapoartele de oportunitate, 

care constitue anexa nr.1 si 2 la proiectul de hotarare. 
Fata de cele expuse va rugam sa aprobati proiectul de hotarare in  

forma prezentata.  
 
 

  Primarul Municipiului Bacau 
Ing. Romeo Stavarache 
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                                                  Raport  

al compartimentelor de resort la proiectul de hotarare privind aprobarea 
proiectelor/ programelor prezentate in sesiunea a doua 2007, care au intrunit 

conditiile pentru finantari nerambursabile, precum si a sumelor propuse de catre 
comisiile de evaluare a unor activitati nonprofit de interes local, finantate de la 

bugetul local, conform Legii nr.350/2005. 
 
 
 
 Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Legii 
nr.350/2005. 
 Proiectele selectate de Comisiile de evaluare si sumele nerambursabile propuse 
pentru a fi acordate, se pot asigura de la bugetul local. 
 Avizam favorabil proiectul de hotarare. 
 
 
 
 
    Viceprimar        Director 
Ing. Onica Nicolae       Ec. Padureanu Leonard 
 
 
 
 

 
 



 
ROMÂNIA              ANEXA NR.1 
JUDEŢUL BACĂU             la hotararea nr.                 din      
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

RAPORT DE OPORTUNITATE 
PRIVIND SUMELE PROPUSE A FI ACORDATE DE 

CĂTRE COMISIA „SPORT” PROIECTELOR PREZENTATE  
ÎN SESIUNEA II 2007, CARE AU ÎNTRUNIT  

CONDIŢIILE PENTRU FINANŢĂRI NERAMBURSABILE 
-CENTRALIZATOR- 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire solicitant şi 
Număr dosar 

Denumire 
propunere 

proiect 

Suma solicitată
Lei (RON) 

Punctaj 
acordat 

Suma propusă 
de 

Comisie a fi 
acordată 

Destinaţia sumei propusă de 
comisie a fi alocată 

-obiective- 

1. 
Centrul sportiv „F.C. 
WILLY” Bacău 
Nr.35317 din 22.08.2007 

Susţinere financiară 
a echipei de fotbal 
 Tur, Liga a III a 

215.360,0 60,8 90.000,0

- alocaţie hrană sportivi = 50.000 lei 
(RON) 
-premii sportivi şi antrenori = 20.000 
lei (RON) 
- cheltuieli deplasări în altă 
localitate=20.000 lei (RON) 
TOTAL = 90.000lei (RON) 

2. 
Centrul Regional de 
Ecologie Bacău – CRE, 
Nr.35345 din 22.08.2007 

Echipamente 10.632,0 60,25 7.704,0

Echipamente 
-padele 3 buc.=390,0 lei (RON) 
-lese de asigurare 3 buc.=105,0lei 
(RON) 
-suport spate 3 buc.=315,0 lei (RON) 
-veste salvare 3 buc.=594,0 lei(RON) 
-costume neopren 3 buc.=630,0 lei 
(RON) 
-truse medicale 2 buc.=120,0lei 
(RON) 
-caiac 3 buc.=5550,0lei (RON) 
TOTAL= 7.704,0 lei (RON) 

3. 
Clubul Sportiv 
„Aerostar” Bacău 
Nr.35329 din 22.08.2007 

Susţinerea 
echipelor de fotbal 
I-II-III 

500.000,0 62,6 291.600,0 

-asigurare resurse biologice pentru 
masă sportivi=123.210,0lei(RON) 
-Asigurare echipament 
*30 mingi fotbal =3.600,0lei(RON) 



*echipamente joc pentru sportivi, 3 
seturi = 32.790,0 lei (RON) 
-Prime de obiectiv 
*pentru jocuri acasă =48.000,0 lei 
(RON) 
*pentru jocuri în deplasare=84.000,0 
lei (RON) 
TOTAL = 291.600,0 LEI 

4. 

Asociaţia Club Sportiv 
„FOTBAL CLUB 
PAMBAC” – Bacău 
Nr.35155 din 22.08.2007 

Promovarea echipei 
de fotbal în 
 Liga a III a 

534.898,0 61,4 241.900,0 

-alocaţie hrană sportivi=79.000,0lei 
(RON) 
-echipament sportivi=20.000,0lei 
(RON) 
-premii sportivi şi antrenori = 
114.000,0 lei (RON) 
-susţinătoare efort pentru sportivi = 
28.900,0 lei (RON) 
TOTAL = 241.900,0 LEI 

5. 
Asociaţia sportivă 
„MESAGERUL” 
BACĂU 

Promovarea 
echipelor de fotbal 
Bacău în Liga a IV 
a şi susţinerea 
echipei de fotbal 
„F.C. NORDULUI” 
în campionatul 
municipal de 
„minifotbal” Bacău 

32.343,0 63,0 18.583,0 

-echipamente sportivi=11.548,0lei 
(RON) 
-prime jucători şi antrenori=7.035,0 
lei (RON) 
TOTAL= 18.583,0 LEI 

   
TOTAL

=1.293.233,0 lei
RON

 
TOTAL 

=649.787,0 lei 
RON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA                    ANEXA NR.2  
JUDEŢUL BACĂU                                              la hotararea nr.          din 
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RAPORT DE OPORTUNITATE 
Incheiat astazi 03.09.2007 

 
 
 
 
 
COMISIA CULTE RELIGIOASE pentru evaluarea şi derularea proiectelor pentru finanţãri nerambursabile de la bugetul local al Municipiului 
Bacãu, aprobatã  prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Bacãu nr. 28 / 05.02.2007 s-a intrunit pentru a analiza cererea de finanţare 
formulată de Parohia “ Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ Bacău, înregistrată la Primăria Bacău cu nr. 35066/22.08.2007. 
   In urma analizei cererii de finantare, s-a constatat ca solicitantul a completat documentatia integral, iar in urma evaluarii si stabilirii punctajului, 
conform criteriilor de evaluare a primit 75 de puncte. Propunem acordarea sumei de 40.900 lei reprezentând contribuţia CL Bacău la realizarea 
proiectului. 
    
Drept pentru care inaintam prezentul raport comisiei tehnice.  
 
COMISIA CULTE RELIGIOASE: Bîrzu Ilie - Consilier Local…………………. 

         Monoranu Pavel - Sef Serviciu Cabinet Primar…………… 
         Cerghici Marius - Consilier marketing ADL…………….. 
         Daj Gheorghe - Referent Investiţii………………………… 
         Vãtãmãnescu Gheorghiţã -  Inspector de specialitate…… 

 
 
 
 

 
Primarul Municipiului Bacau 

Ing. Romeo Stavarache 
 
 


