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 HOTĂRÂREA Nr.31
din 5 mai 2022

privind aprobarea susţinerii financiare a  Clubului Sportiv Unirea Săsar
în anul 2022

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş,  întrunit  în şedinţa
extraordinară la data de 5 mai 2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul
de specialitate al biroului financiar contabil, avizul secretarului şi avizul favorabil al
Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 3;

Existând  cererea cu nr.2978 /2022 a  Clubului  Sportiv Unirea Săsar pentru susținerea
financiară a clubului;

În conformitate cu  prevederile :
a)  art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Constituţia României,

republicată;
b) art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c)  Legii bugetului de stat pe anul 2021,  nr. 15/2021;
d)  Legii  nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi completată;
e)  art.129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            f) art.3 alin.(1), art.67 alin (2) litera b şi art.69 din Legea nr.69/2000, legea educaţiei
fizice şi a sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
            g) Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivă, modificată;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. a) şi ale art. 139  din Ordonanța de urgență
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1.  – Se aprobă susţinerea financiară a Clubului  Sportiv  Unirea Săsar,
pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul 2022, cu suma de
15.000 lei,  conform contractului prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;

Art.2. – Se aprobă Normele Financiare referitoare la modul de utilizare a sumelor
alocate prin contractul de susţinere financiară – Anexa nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;

Art.3. – Se împuterniceşte Primarul comunei Recea, să semneze contractul de finanţare
–Anexa nr.1 şi Normele Financiare referitoare la modul de utilizare a sumelor alocate prin
contractul de susţinere financiară – Anexa nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică la:Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş,
Compartimentul financiar-contabil, Clubului  Sportiv  Unirea Săsar, Primarului şi secretarului
general al comunei Recea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mircea-Augustin MUREȘAN               Contrasemnează

Secretar General,
                                                              Maria PETRUȘ

	Recea la 5 mai 2022
  Consilieri  total – 15,  Nr.consilieri  prezenți 15
   Hotărâre adoptată cu: 12 voturi  pentru și  3 abțineri




