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                                                         HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei  ,,Fotbal Club Sportiv Flacara Ghinesti  ” 

în anul competitional  2022 

 

 

Consiliul local al Comunei Salcioa Salcioara , Judetul Dambovita ,intrunit in sedinta ordinara in 

data de 8.11.2022, 

Având în vedere : 

-Cererea depusa de  presedintele Asociatiei ,, Fotbal Club Sportiv Flacara Ghinesti  ” prin care 

solicită acordarea unui sprijin financiar,  inregistrata la primaria Salcioara sub nr .7077 din data de 

16.08..2022, 

-Proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii ,inregistrat la nr. 40 / 17.08.2022, 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotarare intocmit de primarul localitaii ,inregistrat la nr.  

 7153 / 17.08.2022, 

-Raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 7154 / 17.08.2022, 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

- art.129, alin.(7), lit.”f” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

      - art.3 alin.(1), art.12, , art. 18 ^ 1 alin 2 litera ”b” , art.67 alin.(2) litera “b” si art.69 din Legea 

nr.69/2000 privind  legea educatiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă;  

- 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 finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1)  si 196 alin (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

                                                 

 

                                                           HOTARASTE  

 

 

 Art.1. – Se aprobă sustinerea financiară a Asociatiei ,, Fotbal Club Sportiv Flacara Ghinesti  ”, 

pentru activitatea sportivă desfăsurată de către echipa de fotbal, în anul competitional 2022, conform 

contractului prevazut în anexa  la prezenta hotărâre.  

Art.2. (1) - ” Asociatiei ,, Fotbal Club Sportiv Flacara Ghinesti ”, va asigura dezvoltarea 

miscării sportive de performanta pe raza comunei Salcioara , respectând angajamentele asumate în 

contractul de sustinere financiară .  

(2) - Consiliul Local al comunei Salcioara  va asigura finantarea Asociatiei ,, Fotbal Club Sportiv 

Flacara Ghinesti   ”, pentru activitătile sportive ale echipei de fotbal cu suma de 10.000 lei, necesară în 



activitatea sportivă desfăsurată în anul competitional  2022, sumă prevăzută în bugetul local pe anul 2022 

la Cap. 67.02 ”Cultură, recreere, religie”, subcapitol 670501 – sport, articol 59.11 Asociatii si fundatii. 

(3) – Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor şi a metodologiei de decontare, 

anexate la contractul de finantare.  

Art.3. – Se împuterniceste Primarul comunei Salcioara  să semneze contractul de finantare, 

prevăzut în ANEXA, care face parte din prezenta hotărâre. 

 

 

 

Art.4. - Art.4.  -   Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul contabilitate 

si de secretarul general al comunei pentru comunicare in termen legal.  

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  8 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 voturi„abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 13 , Nr. consilieri prezenți:   9 , Nr. consilieri absenți:   4   
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DATA 8.11.2022                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                                                                          NICOLAE PETRE 
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