
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA 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 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
            Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a domnului consilier local Dr. 
Szilveszter Szabolcs cu privire la 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, 
           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,  
           Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.17/2022 privind aprobarea bugetului  general al 
municipiului Târgu Secuiesc  pe anul 2022, 
           Luând în considerare   Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare, 
           Fiind îndeplinite procedurile legale ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor 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 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, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

    Art.2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc și Cabinetul viceprimarului. 

 
                                                                                   Târgu Secuiesc,  la  30 martie  2022 
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