ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL BRATOVOESTI

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea susţinerii financiare a Asociatiei CLUBUL
SPORTIV DE DREPT PUBLIC „VIITORUL BRATOVOESTI”, in anul 2014.

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Având în vedere prevederile:
a) art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.6 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi co
mpletările ulterioare,
b) 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 prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007,
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
c)art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II,
punct 9, lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând act de :referatul de aprobare al primarului comunei Bratovoesti, raportul
de specialitate, avizul comisie de specialitate
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATOVOESTI
adoptă prezenta hotărâre:
Art.1.Se aprobă susţinerea financiară a Asociatiei CLUBUL SPORTIV DE
DREPT PUBLIC” VIITORUL BRATOVOESTI”, in anul 2014, conform
contractului prevăzut în ANEXA la prezenta hotărâre.
Art.2. (1)-Asociaţia CLUBUL SPORTIV DE DREPT PUBLIC” VIITORUL
BRATOVOESTI, va asigura dezvoltarea mişcării sportive de performanţă
pe raza comunei Bratovoesti, respectând angajamentele asumate în
contractul de susţinere financiară.
(2) -Consiliul local al comunei Bratovoesti va asigura finanţarea

Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PUBLIC” VIITORUL
BRATOVOESTI, pentru activităţile sportive ale echipei de fotbal cu suma
de 15.000 lei, necesară în activitatea sportivă desfăşurată în anul 2014,
sumă ce va fi prevăzută în bugetul local pe anul 2014 la Cap. 67.02
”Cultură, recreere, religie”.
(3)–Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor şi a
metodologiei de decontare, anexate la contractul de finanţare.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Bratovoesti să semneze
contractul de finanţare, prevãzut în ANEXA, care face parte din prezenta
hotărâre.
Art.4. Secretarul comunei Bratovoesti comunică prezenta hotărâre
instituţiilor şi persoanelor interesate.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL BRATOVOESTI

REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei DE DREPT PUBLIC”
VIITORUL BRATOVOESTI” în anul 2014.
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.”d”din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, consiliul local exercită atribuţii
privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni iar potrivit art.36 alin.6,în
exercitarea acestor atribuţii, consiliul local asigură cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice privind educaţia, sănătatea, cultura, tineretul,
sportul ,etc. şi hotărăşte, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române
sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes local.
Potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educaţiei fizice şi
sportului, actualizată, autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile
de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de
profil au obligaţiasă sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să
asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi
sportului în comunităţile locale.
Desemenea, art.69 din legea educaţiei fizice şi sportului precizează că
structurile sportive fără scop patrimonial pot beneficia de sume de la
bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive.
Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive
respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.
Luând în considerare faptul că acestă activitate sportivă de echipă,
fotbalul este una de tradiţie în comuna Bratovoesti , am iniţiat prezentul proiect
de hotărâre pentru a încheia un contract de finanţare cu această asociaţiestructură sportivă fără scop patrimonial, pentru asigurarea unor condiţii minime
organizatorice şi materiale pentru practicarea sportului de perfomanţă.
PRIMAR,
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