
ROMÂNIA                              
JUDEŢUL SĂLAJ                               
COMUNA CRASNA      
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.114. 
Din data de 15.12.2021. 

privind aprobarea subvenționarii – ca formă de sprijin pentru 
finanțarea cheltuielilor de funcționare a structurii sportive – Asociatia Clubul 

Sportiv F.K. KRASZNA-F.K. CRASNA 
 

Consiliul Local al Comunei Crasna, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului nr.12243/08.12.2021, raportul compartimentului de 

specialitate nr.12252/08.12.2021, și Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
Luând în considerare: 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Cererea înregistrata la Primaria comunei Crasna sub nr.12225/08.12.2021 adresata de 

Asociația Clubul Sportiv F.K. KRASZNA-F.K. CRASNA, cu sediul în comuna Crasna, 
sat. Crasna nr.38/a, jud. Sălaj, prin care solicită aprobarea unei forme de sprijin pentru 
finanțarea cheltuielilor de funcționare ale structurii sportive ,  

Ținând seama de: 
- prevederile H.G. nr.1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID - 19, cu modificarile ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1242/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 

- prevederile  Legii nr. 69/2000 – educației fizice și sportului, cu modificările și 
completările ulterioare, ale H.G. nr. 884/2001 - pentru aprobarea Regulamentului de 
punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

- prevederile  Legii nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile  art. 71-74 Cod Civil. 
-  prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 - privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;  
În temeiul art. 129 alin (2), litera “d”, alin(7), litera “f” și art. 139 alin (1) și alin (3), 

litera “a” și art. 196 alin (1) , litera “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. (1)Se aprobă subvenționarea – ca formă de sprijin pentru finanțarea cheltuielilor 

de funcționare a structurii sportive – Asociatia Clubul Sportiv F.K. KRASZNA-F.K. 
CRASNA, cu sediul în comuna Crasna, sat. Crasna nr.38/a, jud. Sălaj.  

(2) Cuantumul sprijinului financiar prevăzut la alin (1) este în suma de 15000 lei .  
          Art.2. (1) Sprijinul financiar menționat va fi acordat în baza unui contract de finanțare 
încheiat cu beneficiarul .  



(2) Sprijinul financiar acordat trebuie justificat de către beneficiar.  
(3) Justificarea sprijinului financiar se face prin documente justificative prezentate în 

copii xerox și certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului, care vor fi 
depuse împreună cu un raport al modului de cheltuire a sumelor primite, la Primaria comunei 
Crasna, în termen de maxim 30 de zile de la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 de 
către beneficiar, sub sancțiunea rambursării sprijinului financiar .  

(4) Nu sunt admise la justificare documente emise anterior semnării contractului de 
finanțare menționat la alin (1).  

(5) Sprijinul financiar prevăzut de art. 1 se acorda exclusiv pentru finanțarea 
cheltuielilor de funcționare .  

Art.3. Primarul comunei Crasna si Compartimentul buget-contabilitate-resurse umane 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Crasna vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărîri .  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Instituţia Prefectului  judeţului Sălaj;     
-Primarul comunei Crasna; 
- Asociația Clubul Sportiv F.K. KRASZNA-F.K. CRASNA   
-Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
-Monitorul oficial local; 
-Dosar ședință. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 
      Suto Attila                                           Secretarul general al comunei 
                          Lazar Veturia 
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