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    HOTĂRÂREA       Nr.  104                                                               Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele aferente acțiunilor și 

programelor  sportive 
   
 

 Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018, 
             Analizând Procesul verbal nr. 2 din data de 12.04.2018 al Comisiei de evaluare și selecționare a 
proiectelor de finanțare nerambursabilă, alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități 
nonprofit de interes local, prin care au fost evaluate proiectele de finanțare nerambursabilă depuse la autoritatea 
finanțatoare și s-a propus repartizarea sumelor obținute de către solicitanții de finanțări nerambursabile pentru 
proiectele aferente acțiunilor și programelor  sportive;  
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 17956/ 24.04.2018  al Serviciului Financiar Contabilitate  
Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P. 
           Având în vedere prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare; ale Legii 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 24/ 15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind 
regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit 
de interes local aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 111 din 31.08.2015; ale H.C.L. nr. 46/23.02.2017 
pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 18/26.01.2017 privind actualizarea componenței Comisiei de evaluare și 
selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru 
activități nonprofit de interes local aprobată prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015, ale H.C.L. nr. 27/15.02.2016 pentru 
aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului 
Săcele pentru proiectele  sportive și ale H.C.L. nr. 53/22.02.2018 pentru aprobarea bugetului local și a bugetului 
activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018; 

În temeiul art. 36  alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. c) ;  art. 43 alin. (1);  art. 45 
alin. (2) lit. a); art. 115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
              Art.1.  Se aprobă finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru proiectele 
aferente acțiunilor și programelor  sportive, după cum urmează :  
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Nr. 
crt. 

 
Solicitant  

 
 Titlu proiect 

Suma 
aprobata 

 – lei- 

1 Asociația Sportivă F.C. 
Precizia Săcele 

„Susținerea promovarea și dezvoltarea 
disciplinei fotbal, la nivel de seniori și juniori, 
în Municipiul Săcele” 

113 500 

2 Club Sportiv Rugby Săcele „Educație, sănătate, performață prin rugby” 71 500 

3 Club Sportiv Babarunca „Campionii II” 15 000 
 

 
              Art.2. Primarul Municipiului Săcele, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre.  
 

 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNAT 
               CONSILIER   LOCAL                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
       COPOȚ GEORGE ROBERT                                                             CJ. ZAMFIR GETA   
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Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi  pentru,   0 împotrivă,  0 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P. 
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