ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 6
Din 29 ianuarie 2020

privind aprobarea contribuției cu titlu de cotizație a Consiliului local Făurei la dezvoltarea
activității sportive a Clubului Sportiv Făurei pe anul 2020
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie
2020;
Având în vedere:
Ø Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului;
Ø Referatul nr. 556/28.01.2020 al domnului Antonescu Sebastian- inspector;
Ø Adresa Clubului Sportiv Făurei nr. 1/28.01.2020 înregistrată la Primăria orașului Făurei
sub nr. 555/28.01.2020;
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi
agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
servicii şi comerţ şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
religie;
Ø Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2005 prin care a fost aprobată asocierea
Consiliului local Făurei pentru înființarea Clubului Sportiv Făurei, structură sportivă
avizată de Ministerul Tineretului și Sportului;
Ø Prevederile art. 14 lit. a) din Statutul Clubului Sportiv Făurei;
În baza prevederilor art. 3 alin. 1 și art. 71 alin. 2 lit. d) din Legea educației fizice și
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, art. 46 din Ordonanța
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare, art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare și art. 129 alin. 7 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administartiv;
In temeiul art. 196 alin. 1 lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă contribuția cu titlu de cotizație a Consiliului Local Făurei din bugetul
orașului Făurei, capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie, subcapitolul 67.02.05 Servicii
recreeative și sportive, paragraful 67.02.05.01 Sport, cu suma de 200.000 lei pe anul bugetar
2020 pentru susținerea financiară a activităților sportive desfășurate de Clubul Sportiv Făurei
în anul 2020.
Art. 2. Clubul Sportiv Făurei va utiliza suma prevăzută la art. 1 pentru decontarea
cheltuielilor necesare desfățurării activităților sportive ale clubului conform bugetului aprobat
pentru anul 2020 de Adunarea Generală a Clubului.

Art. 3. Contribuția cu titlu de cotizație a Consiliului Local Făurei va fi alocată Clubului
Sportiv Făurei la solicitarea expresă a acestuia, prin tranșe lunare, cu precizarea exactă a
categoriilor de cheltuieli ce vor fi efectuate și cu încadrare în buget.
Art. 4. Clubul Sportiv Făurei are obligația de a prezenta, pentru fiecare sumă alocată,
rapoarte financiare și de activitate însoțite de copii ale documentelor justificative din care să
rezulte modul de utilizare al acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea fiecărei
luni.
Art. 5. Decontarea tranșei următoare se condiționează de justificarea sumelor cheltuite
în termenul prevăzut la art. 4.
Art. 6. Prin grija secretarului general al orașului, prezenta hotărâre va fi adusă la
cunoștința instituțiilor și persoanelor interesate.
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