ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMLINA ARCU$
CONSILIUL LOCAL
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privind data de desligurare a f-estivalului "Ziua Arcusului" in cursul anului 2019

Consiliul local al com.Arcuq, iudelul Covasna,
intrunit in gedinta
avAnd
desfEEurare a t-estivalulu

in

sa ordinard din

4.08.2019,

vedere Proiectul de hotdrAre

i "Ziua Arcuqului" in cursul anului

al

Prirnarului corn.Arcus privind data

clc

20 1 9,

vdzind HCL nr.1312005 privind data de desfiqurare a f'estivalului "Ziua Arcusului",cu
rnodiflcarile qi cornpletdrile ulterioare,

in temeiul art.129 alin.(2) lit.a.) 9i alin. (14), art.139 alin.(l) 9i art.l96 alin.(l) lir.a) clin
OUG nr.5712019 privind Codul adrninistrativ,

HOTANASTE:
Art.

l.in cursul anului2}lg data

de deslEsurare a f'estivalului"T,iua

Arcusului" va ll la data dc

01.09.2019.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire

a prezentei hotardri

se insdrcineazd d-ul primar al conr.Arcus.

Arcus,laZZ.08.20l 9
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMLTNA ARCUS
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA NR. _hgll2ol

e

privind cofinanfarea proiectelor activitlfilor sportive din bugetul local pe anul 2019

\-'

Consitiul Local al comunei Arcus, judeful Covasna,
tntrunit in qedint6 ordinard in data de1.08.2A19,
Analizdnd referatul de aprobare, precum ;i proiectul de hotardre al primarului
comunei Arcus, privind cofinanlarea activitltilor sportive din bugetul local pe anul
2019,
Av6nd in vedere:
- raportul compartimentului de contabilitate intocmit in acest scop, respectiv avizul
comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,
-HCL nr.2312019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare,
-HCL nr.6ll20l8 privind finan{area nerambursabilS a proiectelor/programelor sportive
din bugetul local in com.Arcug,
-HCL nr.3012019 privind aprobarea Programului anual gi a anunlului de participare
privind finanfarea nerambursabil[ din fonduri publice a proiectelor/programelor sportive
din bugetul comunei ArcuE pe anul 2019
-programul anual si raportul anual apdrut in MO partea VI, av6nd nr.88/04.06.2019,
-HCL nr.4012019 privind aprobarea anunfului de participare privind finanlarea
nerambursabili din fonduri publice a proiectelor/programelor sportive din bugetul
comunei ArcuE pe anul 2019,
-anunfurile de participare apirute in MO nr.89/05.06.2019 gi MO nr.127131.07.2019,
respectiv in ziarul "Mesagerul de Covasna" si ziarul "Haromszek" din data de 05.06.2019
si 31.07.2019,

-procesul verbal

al

Comisiei

de

evaluare

a

proiectelor

de activitdti

sportive

nr.4043109.07 .2019,

\/

-procesul verbal al Comisiei de evaluare a proiectelor de activiteti sportive din data de
19.08.2019,
Lu6nd in considerare :
-prevederile Legii 350/2005, privind regimul finanfarilor nerambursabile din fonduri

publice, alocate pentru activititi nonprofit de interes general, cu modificdrile ;i

completdrile ulterioare,
-art.3 alin.(2) Ei art. 14 alin.(4) din Legea nr.27312006, privind finan{ele publice locale,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
-ar1".69 alin.(l)-(3) din Legea nr.6912000 a educaliei fizice;i spoftului, cu modific[rile gi
complet[rile ulterioare,
-HG nr.144712007 privind aprobarea Nonnelor fihanciare pentru activitatea sportiv[,cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,
- pct.3 din anexa nr.Z la Ordinul nr. 66412018 privind finanlarea din foduri publice a
proiectelor qi programelor sportive, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

in temeiul prevederilor art.l29 alin. (l), alin.(2) litera,,d" gi alin. (7) litera ,,f'',
aft.139 alin.(1), precum Ei ar1.l96 alin.(l) lit.a.) din OUG nr.5712019 privind Codul
administrativ,

HOrAnAgrE:
Art. l. Se aproba repartizarea sumei de 20.000 lei din bugetul local pe anul 2019
pentru cofinanlarea proiectelor activitSlilor sportive, conform anexei nr.l la prezenta
hotirdre din care face parte integrantA.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotlriri se insf,rcineazl Inspectorul
din cadrul compartimentului de contabilitate, precum qi Primarul com.Arcus .
Arcus, 1aQ.08.2019
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