H O T Ă R Â R E A NR. 73/2017
privind aprobarea acordării finanţării nerambursabile
clubului sportiv de drept privat „Asociaţia Clubul Sportiv KSE Târgu Secuiesc, secţia
fotbal”
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu
Secuiesc
privind
aprobarea
acordării
finanţării
nerambursabile
clubului sportiv de drept privat „Asociatia Clubul Sportiv KSE Târgu Secuiesc, sectia fotbal”
Vâzând prevederile art. 181 alin .3 din OUG nr. 38/2017 privind modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit. a pct.6, art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin.(1) lit.b
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local al Consiliului Local
al municipiului Târgu Secuiesc lei pe anul 2017 pentru acordarea unui sprijin financiar pentru
programul sportiv al clubului sportiv de drept privat „Asociaţia Clubul Sportiv KSE Târgu
Secuiesc, secţia fotbal”.
Art.2. – Sprijinul financiar va avea ca destinație exclusiv finanțarea următoarelor
cheltuieli cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare:
a. Transport, cazare, masa;
b. Alimentatie de efort;
c. Indemnizatii sportive, premii, prime, burse;
d. Asigurare de accidente;
e. Asigurarea si achizitionarea de materiale, tiparituri, consumabile si
echipament sportiv, cheltuieli medicale;
f. Barem arbitraj, premizare sportivi, cartonase;
g. Taxe, vize;
h. Plata participantilor la activitate sportiva, precum si alte categorii de
cheltuieli necesare desfasurarii activitatii sportive.
Art. 3. – Decontarea sprijinului financiar se va efectua pe baza documentelor
justificative si pe baza unui raport final de activitate pana la data de 15.12.2017.
Art. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul municipiului Târgu Secuiesc.
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