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HOTARAREA Nr.176 Data: 29.07.2021 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea finantarilor nerambursabile alocate de Ia bugetullocal al Municipiului Sacele pentru 

actiuni ~i programe spmiive, in anul 2021 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in ~edinta ordinara in data de 29.07.2021 , 
Analizand Referatul de aprobare m. 60.856/20.07.2021 a initiatorului - Primar lng. Popa Virgil, 

precum ~i Comunicatul cu nr. 60.472116.07.2021, prin care s-a anuntat lista finala a beneficiarilor de 
finantare nerambursabila acordata de Ia bugetul local al Municipiului Sacele pentru actiuni ~i · programe 
spmiive, in anul 2021; 

Vazand Raportul de specialitate m. 60.863/20.07.2021 al Serviciului Contabilitate Financiar 
Salarizare Buget Ordonantare CFPP ~i A vizele Comisiilor de specialitate; 

A vand in vedere prevederile Legii m. 24/2000 privind nmmele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor nmmative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii m. 350/2005 
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes 
general, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii m. 69/2000 a educatiei fizice ~i spmiului, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; H.G. m. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere l:n 
aplicare a dispozitiilor Legii m. 69/2000; Ordinului m. 664/2018 privind finantarea din fond uri publice a 
proiectelor ~i programelor spmiive, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Hotararii m . 144 7 I 2007 
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; H.C.L. m . 24115.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finantarilor 
nerambursabile alocate de la bugetullocal al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local 
aprobat prin Hotararea de Consiliul Local m. 111/31.08.2015; H.C.L. m. 27/ 15.02.2016 pentru aprobarea 
Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de Ia bugetul local al Municipiului Sacele 
pentru proiectele spmiive; H.C.L. m. 111/28.04.2021 ~i H.C.L m. 139/27.05.2021 privind actualizarea 
componentei Comisiei de evaluare ~i selectionare a cererilor pentru finantari nerambursabile alocate de Ia 
bugetul local al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local ~i ale H.C.L. m. 93/ 
15.04.2021 pentru aprobarea bugetului local ~i a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii 
pe anul 2021 ~i modificarea utilizarii l:n anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la 
l:ncheierea exercitiului financiar pe anul 2020, precum ~i ale H.C.L. m . 86/26.03 .2020 pentru aprobarea 
completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de 
Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

In temeiul dispozitiilor art. 87 alin (1), alin. (2), alin. (5) ; ati. 129 alin. (1), alin. (2) lit b), lit. d), 
alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. f) ; art. 133 alin. (1); art. 134 alin. (1) lit. a); ati. 139 alin. (3) lit. a); art 196 alin. 
(1) lit. a); art. 197 alin. (1); art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. m. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 



HOTARA~TE : 

Art.l. Se aproba finantarile nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele 
pentru actiuni ~i programe sportive, In anul2021 , dupa cum urmeaza: 

Sum a 

Nr. Beneficiar Titlu proiect a probata-

crt. lei 

1 Asociatia Club Sportiv Rugby , Rugbyul sacelean" 26 100 
Sacele 

2 Club Spmtiv Babarunca Sacele , Orientare In alergare - Progres ~1 14 990 
performanta " 

Total de repartizat 41090 

Art.2. Primarul Municipiului Sacele, prin serviciile de specialitate, va duce la lndeplinire prezenta 

hotanire. 
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Redactat: Insp. Acaroaie Elena/6ex. !J 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Hotararea a fost adoptata: 18 voturi m, 0 lmpotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor In functie: 18 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta : 18 


