ROMAMA
JUDETUL BRASOV
CONSILUL LOCAL AL ORASULUI RASNOV
HOTARAREA NR. 203
din data de 19.12.2019
privind aprobarca Rcgulamcntului dc acordare a finantàrilor, din bugetul local al OrauIui
Rânov, pentru activita sportive organizate In cadrul structurilor sportive In baza Legii nr.
69/2000 privind cducalia fuicà i sportul, cu modificArile 0 completàrllc ulterioarc, pe raza
Orau1ui Ránov
Consiliul Local al oraului Rãnov infrunit in edintA ordinara in data de 19.12.2019,
Analizând iniiativa primarului oraului Rânov d-nul Liviu Calm Butnariu i raportul nr.
23.513/10.12.2019, Intocmit de cätre d-na ec. Fianu Joana Monica— efal compartimenmi de specialitate
Oraul Rânov, privind necesitatea aprobadi
Directia Economica din cadnl institutiei publice
Regulamentului de acordare a finantarilor, din bugetul local al Oraului Rânov, pentm activitàti sportive
organizate In cadmi structurilor sportive In baza Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica i sportul, cu
modificarile i completarile ulterioare, pe raza Oraului Rânov
Având in vedere raportul comisiei juridice, comisiei sociale i comisiei economice ale Consiliului
Local al oraului Rânov, prin care avizeazã favorabil,
Vàzând prevederile: art. 129, alin. 7, lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
art. 67, indice 1, aIm. 3 din Legea nr. 69/2000 privind educatia fizica i sportul, cu modificarile i
completadle ulterioare; H.G. nr. 884/2001 privind Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor
Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica i sportul, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile i completarile ulterioare; H.G. nr. 1.447/2007 privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportivä; anexei nr. 2, pufictul 2, lit. i din Ordinul Minisfrului
Tineretului i Spormlui nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor i programelor
sportive, cu modificàrile i completarile ulterioare,
In temeiul art. 196, alin. 1, lit, a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Admiffistrativ,
—

—

—

HOTARASTE
Articol unic. Se aproba Regulamentul de acordare a finantarilor, din bugetul local al Orau1ui
Rânov, pentm activitàti sportive organizate in cadnl structurilor sportive in bra Legii nr. 69/2000
privind educaia fizicä i sportul, cu modificarile i completarile ulterioare, pe ran Oraului Rânov,
conform anexelor care fac parte integrantä din prezenta Hotárãre.
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Contrasemneazá pentru legalitate

Dorm Ion BREZEAN

SECRETAR GENERAL
Stellan Lilian DOGARIU
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Prezenta HotArâre se comunicA:
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Secretar
Dosar de edthta
Direcia Economicä
Bfroul Juridic
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Nr. total de
consilieri

Consilieri prezenti

17

15

Consilieri care au votat

,,pentru”
15
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votat ,,contra”
-
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abtinut
-

