ROMANIA
JUDEJUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE

HOTARAREA NR. 46
Privind finantarea, din bugetul local al comunei Sura Mare, a proiectului Asociatiei
FC Athletic Sura Mare in cadrul programului sportiv Sportul pentru toti, in anul 2017

Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 31
mai2017,
Analizand raportul nr. 3809 / 2017 prin care se propune acordarea unui sprijin
fmanciar pentru Asociatia sportiva F.C. Athletic Sura Mare,
Vazand procesul verbal al comisiei de selectie si evaluare a proiectelor sportive,
care propune, in urma verificarii documentatiilor depuse si a efectuarii procedurii
prevazuta de Legea nr. 350/2005, Ordinul nr. 130/2006, HCL nr. 24/2017 privind
aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate pentru proiecte
de activitate sportiva, fmantarea proiectului Asociatiei FC Athletic Sura Mare in cadrul
programului Sportul pentru toti, in anul 2017,
Vazand actele justificative depuse de solicitant FC Athletic Sura Mare, cu sediul
in Sura Mare strada Vaii nr. 127, structura sportiva cu scop nepatrimonial, afiliata la
Asociatia Judeteana de Fotbal Sibiu,
In temeiul art.3 alin.(l), art. 12, art.67 alin.(2) litera "b" sj art.69 din Legea
nr.69/2000, Legea Educa^iei fizice §i sportului, cu modificarile §i completarile
ulterioare, prevederile Hotararii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor
fmanciare pentru activitatea sportiva, Ordinul Agentiei Nationale pentru Sport nr.
130/2006, Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, actualizata, art.3, alin.(2),
art.ll, art. 12, art.20, lit."h" si lit."k" din Legea nr.273/2006 privind finance publice
locale, cu modificarile §i completarile ulterioare,
Vazand avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit."d" §i alin.(6), lit."a", pct.6 din Legea
nr.215/2001 privind administrapa publica locala, republicata, cu modificarile sj
completarile ulterioare art. 45 alin. (1), art. 115 alin.l lit.b din Legea administrate!
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba fmantarea, in anul 2017, din bugetul local al comunei Sura
Mare, a proiectului asociatiei sportive FC Athletic Sura Mare, in cadrul programului
sportiv Sportul pentru toti, cu suma de 15.000 lei.
Art. 2. Pentru stabilirea conditiilor referitoare la alocarea, folosirea si justificarea
cheltuirii acestei sume, se va incheia un contract pentru fmantarea actiunilor/activitatilor
din cadrul programului respectiv intre Comuna Sura Mare si Asociatia FC Athletic Sura
Mare, conform Anexei nr.4 la Ordinul nr. 130/2006.

Art. 3.Se imputernice§te Primarul comunei Sura Mare sa semneze contractul de
finantare.
Art. 4. Secretarul comunei Sura Mare comunica prezenta hotarare institu^iilor si
persoanelor interesate, si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei
si publicare pe site-ul www.primariasuramare.ro.

Adoptata in Sura Mare la 31 mai 2017
Cu 11 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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Difuzat:
1 ex dos hot. 1 ex dos sed. 1 ex Prefectura Sibiu, 1 ex afisat sediu, 1 ex comp. contabil

