
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 199/2022 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 130/2022 cu privire la alocarea unei sume 

din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor sportive, sezon 
competițional 2022 -2023, bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, 

cu modificările și completările ulterioare 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
              Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a domnului consilier local Dr. 
Szilveszter Szabolcs pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 130/2022 cu privire la 
alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor 
sportive, sezon competițional 2022 -2023, bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000, cu modificările și completările ulterioare,  
             Având în vedere prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, ale H.G nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare 
a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,  Ordinul nr. 631/2017 prind 
aprobarea modelului cadru al contractului de activitate sportivă (ordin comun al ministrului 
tineretului şi sportului şi al ministrului muncii şi  justiţiei sociale), 
 Văzând prevederile art.2 alin.(2) al Ordinului nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri 
publice a proiectelor şi programelor sportive , emis de Ministrul tineretului şi sportului, 
            Luând în considerare prevederile art.5 alin (1) din anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 
55/2022 pentru aprobarea Regulamentului 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, 
            Luând în considerare Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare, 
           În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d., coroborat cu art. 129 alin.(7) lit. f, art.139 
alin.(1), art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
              Art. 1. – Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2022 cu privire 
la alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc pentru finanțarea programelor 
sportive, sezon competițional 2022-2023, bazate pe prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000, cu modificările și completările ulterioare,   și va avea următorul cuprins: 
       “ Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc, a sumei de 2.300.000 lei 
pentru finanțarea programelor sportive, sezon competițional 2022 -2023, bazate pe prevederile Legii 
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, din care  suma de 
600.000 lei pentru anul competițional 2022 și suma de 1.700.000 pentru anul competițional 2023, 
alocații ce pot fi modificate pe parcursul anului bugetar, în funcție de resursele financiare  
disponibile.  
       Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc și Cabinetul viceprimarului. 

 
Târgu Secuiesc, la 15 decembrie 2022 
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          Lukács László                                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                                         Tóth Csilla-Enikő 

 


