
 

 

  
H O T Ă R Â R E A   NR. 87/2018 

privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu 
Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita  

 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc privind aprobarea aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între 
Municipiul Târgu Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita , 
             Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Harghita înregistrată 
la Primăria Municipiului Târgu Secuiesc sub nr.2035/2018 și 8629/2018,  
             Având în vedere prevederile art. 70 alin. (2), lit. a. din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile 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 completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.f. şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de cofinanţare între Municipiul Târgu 

Secuiesc şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita pentru sprijinirea organizării 
competiţiei “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc, ediţia a XII-a – 2018”. 

 ART. 2. - Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt prevăzute în proiectul contractului de 
cofinanţare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.  
 ART. 3. - Cu semnarea contractului de finanţare se împuterniceşte Primarul 
Municipiului Târgu Secuiesc, dl. Bokor Tiberiu.  

ART. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Biroul buget și contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc. 

 
Târgu Secuiesc, la 21 iunie 2018 
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