
 

 

 
 
 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 61/2021 
privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea activității sportive  “Turul 

Ciclist al Ţinutului Secuiesc - 2021”,  organizat în perioada 4-7 august 2021  
 

   Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
            Analizând proiectul de hotărâre şi referat de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru  cofinanţarea activității sportive  “Turul Ciclist al 
Ţinutului Secuiesc - 2021”,  organizat în perioada 4-7 august 2021,  

             Având în vedere solicitarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Harghita înregistrată la 
Primăria Municipiului Târgu Secuiesc sub nr. 5017/22.02.2021, 
             Având în vedere prevederile art. 70 alin. (2) lit. e. din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
           Luând în considerare prevederile art.67 alin.(1) lit.b, art.68 din Legea nr.273/2006 privind 
finațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,    
           Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc nr.55/2021 
privind aprobarea bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc pe anul 2021,  
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. f, art. 
139 alin. (1) și art. 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă acordarea unei alocații bugetare în suma de 10.000 lei pentru Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita pentru cofinanțarea activității sportive “Turul Ciclist al 
Ţinutului Secuiesc - 2021”  din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc aprobat pentru anul 2021, 
în condițiile contractului de cofinanţare încheiat conform modelului anexă, care face parte integrantă  
la prezenta hotărâre.   
 Art. 2. - Cu semnarea contractului de cofinanţare se împuterniceşte Primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc, domnul Bokor Tiberiu.  

Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc și Compartimentul buget și contabilitate din cadrul Primăriei 
Municipiului Târgu Secuiesc. 
                                                                 

         Târgu Secuiesc, la  15 aprilie 2021   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
    Dávid Sándor 

                  CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                               SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                        Tóth Csilla Enikő 
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