ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com
PROIECT

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive
pe anul 2015 şi a criteriilor de participare.
Consiliul Local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2015,
şedinţă publică.
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.746/23.03.2015 al Compartimentului Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei Valea Lungă ;.
-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local Valea
Lungă ;
În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, art. 15 din legea
nr. 350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general si ordonanta de urgenta nr. 84/2008 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati
nonprofit de interes general
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 6 din Legea nr.215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Programele de finanţare a acţiunilor sportive pe anul 2015 şi a criteriilor de
participare prevăzute în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă Ghidul Solicitantului, prevăzut în anexa 2, parte integrată din prezenta hotărâre.
Art.3: Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Valea Lungă, prin
Compartimentul de Achizitii Publice.
Art.4: Prezenta hotărâre se transmite:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Compartimentului Contabilitate, Achiziţii Publice
- Celor interesaţi

VALEA LUNGĂ, 23.03.2015
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat pt.secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A NR. 22
Privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive
pe anul 2015 şi a criteriilor de participare.
Consiliul Local al comunei Valea Lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2015,
şedinţă publică.
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Valea Lungă
- proiectul de hotărâre privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive pe anul
2015 şi a criteriilor de participare
- raportul de specialitate nr.746/23.03.2015 al Compartimentului Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei Valea Lungă ;.
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local Valea
Lungă ;
În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, art. 15 din legea
nr. 350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general si ordonanta de urgenta nr. 84/2008 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati
nonprofit de interes general
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 6 din Legea nr.215/2001, republicată;
În temeiul art. 45, alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Programele de finanţare a acţiunilor sportive pe anul 2015 şi a criteriilor de
participare prevăzute în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă Ghidul Solicitantului, prevăzut în anexa 2, parte integrată din prezenta hotărâre.
Art.3: Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Valea Lungă, prin
Compartimentul de Achizitii Publice.
Art.4: Prezenta hotărâre se transmite:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Compartimentului Contabilitate, Achiziţii Publice
- Celor interesaţi
VALEA LUNGĂ, 31.03.2015
Preşedinte de şedinţă
Comșa Călina

Contrasemnează pt.secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

