ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTARARE
privind susţinerea activitatii Asociatiei Club Sportiv “Fotbal Club Avrig”, in
anul 2017
Primarul Orasului Avrig.
Având în vedere ;
-HCL Avrig nr.94/2013 privind constituirea Asociatia Club Sportiv Fotbal
Club Avrig.
-HCL Avrig nr.52/2017 privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul
2017.
-adresa nr.99/18.04.2017 inaintata de Asociatia Club Sportiv FC Avrig prin
care solicita sustinerea activitatii clubului in anul competitional 2017.
-raportul de specialitate nr.9735/20.04.2017 privind sustinerea activitatii
Asocatiei Club Sportiv FC Avrig.
Tinand seama de prevederile;
-art.7 alin.(3) din Statutul Asocatiei Clubului Sportiv FC Avrig
- art.3 alin.(1), art.12, art.67 alin.(2) litera “b” şi art.69 din Legea nr.69/2000,
legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivă;
- art.3 alin.(2), art.11,12,18¹ alin.(1) lit.b, art.20 lit.h) si k) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizata;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. d) coroborat cu alin.(5) lit.a), alin.(6), lit.a),
pct.6 , art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:
Art.1. – Se aprobă susţinerea Asociatiei Club Sportiv” Fotbal Club Avrig”
pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul
competiţional 2017, conform contractului de finantare prevăzut în Anexa nr.1 la
prezenta hotărâre.
Art.2. (1) – Clubul Sportiv FC Avrig va asigura dezvoltarea mişcării sportive
de performanţă pe raza Orasului Avrig, respectând angajamentele asumate în
contractul de susţinere financiară.
(2) - Consiliul local al Orasului Avrig va asigura finanţarea Clubului
Sportiv pentru activităţile sportive ale echipei de fotbal cu suma de 100.000 lei,
prevăzută în bugetul local la Cap. 67.02 ”Cultură, recreere, religie”.
(3) – Decontarea cheltuielilor se va face pe baza de documente
justificative depuse de club;
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Orasului Avrig să semneze contractul de
finanţare, prevãzut în Anexa de la art.1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.4. Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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