ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDETUL DOLJ
HOTARÂREA NR. 52
privind repartizarea sumei de 200 mii lei din bugetul local pe anul 2018 pentru sprijinirea
cluburilor sportive şi /sau asociaţiilor sportive locale de drept privat ( fara scop lucrativ) pe
ramură de sport în cadrul programului Promovarea sportului de performanţă
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa extraordinară în data de
10.05.2018,
Având în vedere Raportul nr. 4267 din 10.05.2018 întocmit de Comisia de selecţie şi
evaluare a propunerilor de proiecte finanţate din fondurile publice ale comunei Podari pe anul
2018 pentru sprijinirea activităţii sportive, prin care se propune repartizarea sumei aprobate de
200 mii lei către Asociaţia Clubul Sportiv Jiul Podari ,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiiile de
specialitate în data de 10.05.2018,
În conformitate cu prevederile art.3-8, art. 10, art.13, art.14 alin.3 si art.15 si urm. din
Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi non - profit de interes general, mod si completata, art.3, art.18, art.67 si art. 69
din Legeaeducaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările ulterioare; HG
nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.
69/2000, 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. 273/2006privind finanţele publice locale , modificată şi
completată, HG nr. 1447/2007 şi Ordinului MTS nr. 13 / 2015 (MO 56 bis/2015), OUG
nr. 38/2017, HCL nr. 21 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local în anul 2018, HCLnr.
40 din 19.03.2018privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la
bugetul local în anul 2018 pe ramură de sport – programul Promovarea sportului de
performanţă, HCL nr. 41 din 19.03.2018 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,
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 repartizarea sumei de 200 mii lei din bugetul local pe anul 2018 către
Asociaţia Clubul Sportiv Jiul Podari, cu sediul în comuna Podari str. Stadionului nr. 1A, judeţ
Dolj, identificată prin Certificatul de Identitate Sportivă DJ /A2/00068/2018, emis de către
Ministerul Tineretului şi Sportului la 15.02.2018 şi CIF 38392203.

Art.2 Se împuterniceşte Primarul comunei Podari pentru semnarea Contractului- cadru
privind finanţarea activităţilor sportive din cadrul programului Promovarea sportului de
performanţă în anul 2018, prevăzut şi aprobat conform Anexei nr. 1 la HCL nr. 41 din
19.03.2018.
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP:
Compartimentul contabilitate-buget şi Asociaţia Clubul Sportiv Jiul Podari vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

DATA AZI, 10. 05.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dragotă Stancu

CONTRASEMNEAZA,
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Dinu Camelia

