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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.40.
Din data de 27.06.2017.

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile
din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna
Crasna” în anul 2017
Consiliul local al comunei CRASNA;
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului nr.7085/22.06.2017;
-Raportul compartimentului de specialitate nr.7063/22.06.2017;
-Raportul Comisiei de specialitate ale Consiliului local al comunei Crasna;
-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,ale Ordinului nr. 130 din 28 martie
2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de
drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti,ale HG
nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
-HCL nr.134/2016 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantărilor
nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați non profit de interes local;
În temeiul prevederilor art.181 lit.b), alin.(2) și următoarele din Legea nr.69/2000 a
educaţiei fizice şi sportului, cu modificările si completările ulterioare;
În baza art.36 alin. (1),alin.(2) lit. b) și d), alin.(6) lit. a) pct.5, 6, alin.(9) și art.45
alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Programul de acordare a finanţărilor nerambursabile
pentru Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2017 conform Anexei
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Crasna.
Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ
instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Art.4. Prezenta se comunică cu:
- Instituția Prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment contabilitate – buget;
- Site – ul:www.primariacrasna.ro;
- Dosar Hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Pop Aurel
Secretarul comunei,
Lazar Veturia
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Anexa nr.1.
la HCL nr.40.
din data de 27.06.2017.

Programul pentru anul competițional 2017 a activităților cu finanțare
nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii sportului de
performanță în comuna Crasna

1. Scop: participare la Liga a IV județean
2. Obiective:
Generale: clasare locurile 1-8, Liga a IV-a
3. Finanțare: conform criteriilor și condițiilor prevăzute în Ordinul nr.130/2006,
respectiv a regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local
structurilor sportive de drept public sau privat cu personalitate juridică română din
Comuna Crasna care inițiază și organizează programe și activități sportive de utilitate
publică
4. Suma alocată total pe anul 2017 din bugetul local este de 30.000 lei. Finanțările
nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum
10% din valoarea totală a finanțării.
5. Termen de depunere a cererilor de finanțare: 01.09.2017, orele 12,00 la sediul
primăriei Crasna.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Aurel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei,
Lazar Veturia

