ROMANIA
JUDETUL COVASNA

CO\,IL\A ARCUS
CO\SILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. l{L/2019
privind cofinan{area proiectelor activitafilor sportive din bugctul local pe anul 2019

C

Consiliul Local al comunei Arcus, jude[ul Covasna,
intrunit in gedinfd ordinard in data cle 2208.2019,
AnalizAnd referatul de aprobare, pr'ccurn qi proiectul de hot[rare al prirr-rarului
comunei Arcus, privind cofinanfarea aclivitAtilor sportive din bugetul local pe anul
20t9.
AvAnd 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 modific[rile qi
completirile ulterioare,
-HCL w.6ll20l8 privind finan{area nerambursabild a proiectelor/programelor sportive
din bugetul local in com.Arcuq,
-HCL nr.3012019 privind aprobarea Programului anual gi a anunjului de participare
privind finanlarea nerambursabilS din fonduri publice a proiectelor/programelor sportive
din bugetul comunei Arcuq pe anul 2019
-programul anual si raportul anual apSrut in MO partea VI, avdnd nr.88/04.06.2019.
-HCL nr.4012019 privind aprobarea anun{ului de participare privind finanfarea
nerambursabild din fonduri publice a proiectelor/programelor sportive din bugetul
comunei ArcuE pe anul 2019,
-anunfurile de participare apdrute in MO nr.89/05.06.2019 ;i 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

I

al

Comisiei

de

evaluare

a

proiectelor

de activitAti

sportive

nr.4043109.07 .2019,
-procesul verbal al Comisiei de evaluare a proiectelor de activit6ti sportive din data de
19.08.2019 ,
Lu6nd in considerare :
-prevederile Legii 350/2005, privind regimul finantdrilor nerambursabile din fonduri

publice, alocate pentru activititi nonprofit de interes general, cu modificarile

qi

completf,ril g ulterioare,

-art.3 alin.(2) gi art. 14 alin.(4) din Legea nr.27312006, privind finan(ele publice locale,
cu modificirile gi completdrile ulterioare,
-art.69 alin.( l)-(3) din Legea nr.69l2000 a educaliei fizice gi sportului, cu modificdrile 9i
complet[ri I e ulterioare,
-HG nr.144712007 privind aprobarea Nonnelor fihanciare pentru activitatea sportivd,cu
modific[rile gi completdrile ulterioare,
- pct.3 din anexa nr.Z la Ordinul nr. 66412018 privind finanfarea din foduri publice a
proiectelor gi programelor sportive, cu rnodificarile gi complet[rile ulterioare,

in temeiul prevederilor art.l}9 alin. (l), alin.(2) lirera,,d" gi alin. (7) litera ,,f',
art.l39 alin.(l), precum gi art.196 alin.(l) Iit.a.) din OUG nr.57l2\l9 privind Codul
administrativ,

HOrAnAgrE:
Art. l. Sd aprobd repartizarea sumei de 20.000 lei din bugetul local pe anul 2019
pentru cofinanfarea proiectelor activitlfilor sportive, conform anexei nr.1 la prezenta
hotdrdre din care face parte integrant5.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se ins6rcineazd Inspectorul
din cadrul compartimentului de contabilitate, precum gi Primarul com.Arcug .
Arcus, 1a1.08.2019
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