ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR. 41
privind aprobarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte
finanţate din fondurile publice ale Comunei Podari pe anul 2018 privind sprijinirea cluburilor
sportive de drept privat şi /sau asociaţiilor sportive pe ramură de sport prin programul Promovarea
sportului de performanţă
precum şi aprobarea comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.03.2018,
Având în vedere Raportul nr. 2555 / 16.03.2018 al Serviciului CBTIESAIP– Compartimentul
achiziţii - investiţii prin care se propune aprobarea aprobarea Documentaţiei pentru elaborarea şi
prezentarea propunerilor de proiecte finanţate din fondurile publice ale comunei Podari pe anul 2018
privind sprijinirea cluburilor sportive de drept privat şi /sau asociaţiilor sportive pe ramură de sport prin
programul Promovarea sportului de performanţă precum şi aprobarea comisiei de evaluare a propunerilor
de proiecte
Văzând Adresa cu nr. 546 / 19.02.2018 a Consiliului Concurenţei înregistrată sub
nr. 2102/02.03.2018,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în data
de 19.03.2018,
În conformitate cu prevederile art. 3, art.4 lit.g, art.10, art.13, art.15 şi urm. din Legea
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, modificată şi completată, art.3, art. 18, art. 67, art. 69 din Legea educaţiei fizice
şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările ulterioare aduse prin OUG nr. 38/2017, Ordinului
nr. 130/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, 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, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale , modificată şi completată, HG nr. 1447/2007, privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportivă , modificată şi completată şi Ordinului MTS nr. 13 / 2015
(MO 56 bis/2015), Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2018,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b) şi d) coroborat cu alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a)
pct.6, art.45 şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte
finanţate din fondurile publice ale Comunei Podari pe anul 2018 privind sprijinirea cluburilor sportive de
drept privat şi /sau asociaţiilor sportive pe ramură de sport prin programul Promovarea sportului de
performanţă, prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari pentru emiterea unei dispoziţii de constituire a
comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte în următoarea componenţă:
1. GRĂMADĂ EUGEN ALIN, consilier local
2. GEORGESCU LUMINIŢA FILOFTEIA, consilier local
3. VASILICĂ GENICĂ, consilier local
4. 2 ( doi ) funcţionari publici din cadrul Serviciului CBTIESAIP
5. 1 ( un ) funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului care va asigura
secretariatul comisiei, fără drept de vot.
Art. 3. La solicitarea primarului, opţional, comisia prevăzută la art. 2 se poate completa cu un
specialist în domeniul sportiv ( fără drept de vot ), desemnat de o instituţie publică de profil.

Art. 4. Se aprobă accelerarea procedurii de selecţie a proiectelor, conform prevederilor art. 20
alin. 2 din Legea nr. 350/2005, modificată şi completată, data limită a depunerii propunerilor de proiecte
fiind de 15 zile de la data publicării anunţului de participare în Monitorul Oficial Partea a VI – a.
Art.5 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate – Buget, Compartimentul Achiziţii – Investiţii şi comisia desemnată vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

DATA AZI, 19.03.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dragotă Stancu

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dinu Camelia

