
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 108/2017 
privind modificarea HCL nr. 105/2013 privind finanțarea nerambursabilă, de la bugetul 

local, a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive  
 
 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre și expunerea de motive al domnului primar al 

municipiului Târgu Secuiesc privind modificarea HCL nr. 105/2013 privind finanțarea 
nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive 

  Având în vedere prevederile art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 
sportului, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1. – HCL nr. 105/2013 privind finanțarea nerambursabilă, de la bugetul local, a 
programelor, proiectelor și acțiunilor sportive, se modifică și se completează după cum 
urmează: după art. 2 se introduce un nou articol art. 21, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 21 – Se aprobă Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de 
finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000, cu modificările și completările ulterioare, regulament în ceea ce privește sportul de 
performanță, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre “. 

        Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Comisia pentru 
cultură, învățământ, tineret și sport și Compartimentul Buget și Contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
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