
ANUNȚ ÎN BAZA LEGII NR. 69/2000; ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1.  Informații  generale  privind  autoritatea  contractantă:  Municipiul  Suceava,  cod
fiscal 4244792, b-dul 1 Mai, nr. 5A, Suceava, telefon 0230/212696, fax 0230/530231,  e-mail:
primsv@primariasv.ro.

2. Denumirea autorității contractante: Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792,  b-dul
1 Mai, nr. 5A, Suceava, telefon 0230/212696, fax 0230/530231, e-mail: primsv@primariasv.ro.

Aducem la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare a structurilor sportive
de  drept  public  aprobate  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Suceava  nr.
57/16.04.2021.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: selecție de proiecte.
4. Forma contractului: contract de finanțare, în conformitate cu prevederile dispozițiilor

Legii Educației fizice și sportului nr. 69/2000 (actualizată), în baza Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Suceava nr. 27/25.03.2021 privind aprobarea ''Programului anual al finanțărilor din
fondurile publice ale Municipiului Suceava destinate structurilor sportive de drept public pentru
anul 2021'' și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 39/27.02.2020, prin care
s-a  aprobat  ''Regulamentul  privind  finanțarea  de  la  bugetul  local  al  Municipiului  Suceava a
proiectelor/programelor sportive inițiate și derulate de către structurile sportive de drept public''.

5. Contractele de finanțare:
5.1.  Domeniul:  Sport,  Subdomeniul:  Handbal,  Programul:  ”Promovarea  sportului  de
performanță”,  Denumire  beneficiar:  Clubul  Sportiv  Universitar  din  Suceava,  Titlul
proiectului:  ”Promovarea și  dezvoltarea activităților  sportive,  prin practicarea handbalului la
nivel  de  performanță”,  Număr  și  dată  contract:  11632/19.04.2021,  Suma  acordată  prin
contract: 2.500.000 lei.

5.2. Domeniul:  Sport,  Subdomeniile:  Atletism, Box, Canotaj, Hochei pe gheață, Lupte greco-
romane,  Rugby,  Tir  cu  Arcul,  Tir  sportiv,  Volei,  Programul:  ”Promovarea  sportului  de
performanță”,  Denumire  beneficiar:  Clubul  Sportiv  Municipal  Suceava,  Titlul  proiectului:
”Promovarea  și  dezvoltarea  activităților  sportive,  prin  practicarea  atletismului/  boxului/
canotajului/  hocheiului  pe  gheață/  luptelor  greco-romane/  rugbyului/  tirului  cu  arcul/  tirului
sportiv/ voleiului la nivel de performanță”, Număr și dată contract: 11729/19.04.2021, Suma
acordată prin contract: 495.000 lei, repartizată astfel:

 secția atletism – 30.000 lei;
 secția box – 30.000 lei;
 secția canotaj – 70.000 lei;
 secția hochei pe gheață – 20.000 lei;
 secția lupte greco-romane – 30.000 lei;
 secția rugby – 200.000 lei;
 secția tir cu arcul – 20.000 lei;
 secția tir sportiv – 20.000 lei;
 secția volei – 75.000 lei.

Total general = 2.995.000 lei
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