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Raport cu privire la finanflrile nerambursabile acordate
conform Legii nr.350/2005 din bugetul com.Arcuq pe anul 2019

"

Consiliul Local com. Arcug acord[ anual din bugetul local finanfare nerambursabila din tbnduri publice
pentru prograrnele/ proiectele sportive din com.Arcug.

Anunlul de participare pentru concursul de proiecte in vederea depunerii programelor/proiectelor sportivc
fost publicat de 2 ori

in2

a

ziare locale, a fost afigat de2 on la sediul Primiriei com.Arcug, respectiv a fost publical de

]

ori pe site-ul primtrriei.

La anunfarea concursului, evaluarea gi seleclionarea proiectelor s-a avut in vedere procedura privinil
participarea
nr. 350

gi

/2005

atribuirea contractelor de finanlare a solicitanlilor, persoane juridice fEra scop patrimonial, potrivit Legi

privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitd{i nonprotit

interes general, respectiv urmdtoarele prevederi legislative:

Legiieducaliei fizice gi sportului
aprobarea Regulamentului

w.

de punere

6912000,

in

i

cle

la proiectele pentru programe/proiecte sportive preveclerilc

cu modificdrile qi completarile ulterioare, HC nr. 884/2001 pentni

aplicare

a dispoziliilor Legii

educa{iei fizice

qi sportului nr.

69/200()

HG w.144712007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva. cu rnodilicalile;i courplcttir"ilt:
ulterioare,Ordinul nr.664106.09.2018 privind finan(area din fonduri publice

nrodificlnle gi completlrile ulterioare,Legea

w.

a proiectelor gi

27312006 privind finanfele publice locale, cu

prograrrrek'rr sporlil'e..r,

modificirile qi cornpletdrile

ulterioare, precum gi HCL w.61129.11.2018 privind finanfarea nerambursabila a proiectelor/programelor sportive din
bugetul local in com.Arcuq,

Pentru anul 2019

a fost

depuse

un singur proiect sportiv. Consiliul Local Arcug a acorclnl

fiuanlrrr',:

nerarnbursabili conform HCLnr.45l2019 pentru proiecte sportive in valoare de 20.000 lei - beneficiarul t-rind Asociatrrr
Sportiv[ Arcup.

Raportul anual cu privire la contractele de finanlare nerambursabi16 incheiate in cursul anului 2019

irrtrr'

autoritatea contractantd Comuna Arcug, judelul Covasna gi beneficiar a fost publicat gi in M.O nr. 188/07.02.2020. partca

VI. qi este prezentat in ;edinfa ordinard

a Consiliului Local

Arcug in luna februarie 2020.
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