ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 33
Din 21 iunie 2019

privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Cupa Chojo-Ryu ediția a-II-a” al Clubului
Chojo-Ryu Făurei
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă de îndată la data de 21 iunie 2019;
Având în vedere:
Ø Referatul de aprobare al primarului orașului;
Ø Adresa Clubului Chojo- Ryu Făurei înregistrată la Primăria orașului Făurei sub
nr.4025/11.06.2019;
Ø Raportul nr. 4151/18.06.2019 al Comisiei de evaluare pentru proiectele sportive finanțate
din fonduri publice;
Ø Regulamentul privind regimul finanțărilor narambursabile acordate de la bugetul local al
orașului Făurei pentru proiecte de activitate sportivă aprobat prin HCL nr. 61/31.10.2018;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv Comisia
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat, servicii şi comerţ , Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură, sport şi agrement şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
religie;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, H.G.R.nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea
sportivă, cu modificările și completările ulterioare, art. 181 alin.2 și 3, art. 671 alin. 3, art. 69 al. 1,2 și 3
din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare și art. 36
al. 6 lit. „a” pct. 6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă finanțarea programului sportiv ,, Cupa Chojo-Ryu ediția a-II-a” al Clubului
Chojo-Ryu Făurei în sumă de 22.500 lei conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Finanțarea programului sportiv menționat la art. 1 își va produce efectele juridice prin
intermediul contractului de finanțare care se va încheia între Orașul Făurei și Clubul Chojo-Ryu
Făurei.
Art. 3. Se împuternicește domnul Voinea Ionel- primarul orașului Făurei în vederea semnării
contractului de finanțare menționat la art. 2.
Art. 4. Prin grija secretarului orașului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința persoanelor
interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
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ICHIM CORNEL
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Anexă la Hotărârea Consiliului local
nr. 33 din 21 iunie 2019

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora pentru Proiectul sportiv
,,Cupa Chojo-Ryu ediția a-II-a”
Cheltuieli – Total -22.500 lei, din care:
1.
2.
3.
4.
5.

Cheltuieli de transport -2000 lei
Cheltuieli de cazare – 500 lei
Cheltuieli de masă – 2800 lei
Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane – 2000 lei
Cheltuieli asigurare servicii medicale, a ordinii publice și a respectării
normelor de protecție și pază contra incendiilor – 4200 lei
6. Cheltuieli pentru taxe participare la competiție- 3400 lei
7. Cheltuieli cu premiile – 7600 lei
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