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CONISILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alocarea din bugetul local a sumei der 10000 lei in vederea organizirii gi desfdguriri

sportive fotbalistice in Returul Editiei de Giampion at2017-2018 Clubului Spoitiv ,,Cimentu

Gonsiliul Local al oragului Bicaz judelul Neamf;
in temeiul prevederilor:

'art.71alin. (2) lit.a din Legea Nr, 69/2000 a educaliei fizice gi sportului;
-art' 36 alin, (6) lit. ar) pct. 6 din Legea nr.21512001 privind administralia publica
modificdrile ulterioare :

VazAnd cererea nr, 122115.03.2018, inregistratd la Primdria Oragului Bi
3398i23.03.2018, prin care Clubul Sportiv ,,Cimentul" Bicaz soliciti sprijinirea a
sportive fotbalistice in Returul Edifiei de ciampionat20lT-2018, din perioada Martie-
prin alocarea sumei de 10000 lei;

Luand act de expunerea de motive a primarului oragului Bicaz, domnul Ni
inregistratd sub nr, 421931 17 .04.2018;

Avand in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
primarului inregistrat sub nr, 4294117.04.2018, prin care se supune dezbaterii Cons
solicitarea de alocare a sumei de 10000 lei pentru sprijinirea activitalii Clubului Sportiv
Bicaz',

Potrivit avizului comisiilor de specialitiate pe domenii de activitate ale Consiliului
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administra{ia publicd locali @, cu modificdrile ulterioare,

norAnngrr :

Art.1- Aprobd alocarea din bugetul local a sumei de 10000 lei in vederea
desfdqurarii activitd{ii sportive fotbalistice in Returul Edi{iei de Campionat din
lunie 201 8 Clubului Sportiv,,Cimentul" Bicaz.

Art'2' imputernicegte primarul oragului Bicaz sd semneze Acordul de par
intre oraqul Bicaz prin Consiliul Local gi clubul sportiv ,,cimentul" Bicaz.

Art.3' Decontarea cheltuielilor se va face pe baza de facturi, chitanle in termen
de la sfdrgitul returului, in caz contrar suma alocata va fi restituita in integrum.

Art.4.' Prin grija secretarului oragului, hotarArea se va comunica persoanelor 9i
autoritdtilor interesate.
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EXPUNEII.E DE MOTIVE

Privind alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei in
organizarii si dersfasurarii activitatii sportive fotbalistice in Returul Ed

Gam pionat 2017 -2018 Glurbu I ui Sportiv,,Cimentu l" Bicaz

Suntem respclnsabili de viitorul sportului sitrebuie sa facem tot ce ne sta in

pentru a veni in sprijinul fiecarei activitati sportive.Sportul si performanta sportiva este

responsabilitatea no€lstra, a tuturor factorilor implicati, a intregii societati.

ln conformitate cu prevederile art.36i, alin.2 lit."d" din Legea 21512001,privind

administratia publica locala, republicata, consiliul local exercita atributii privind gestion

serviciilor publice privind educatia, sanatatera, cultura, tineretul, sportul si hotaraste

cooperarea sau asooierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea fi

realizarii in eomun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes local.Potrivit

alin.1 din Legea 69/2000 a educatieifizice si sportului actualizata, autoritatile administr

publice , unitatile si institutiile de invatamant, institutiile sportive, precum si organismele

neguvernamentale du' profil au obligatia sa sprijine sportul pentru toti si sportul de

performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei

fizice si sportului in crcmunitatile locale.Deasemenea, art.69 din legea educatieifizice si

sportului precizeaza r;a structurile sportive fara scop patrimonial pot beneficia de sume

bani de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru finantarea de programe

sportive.Aceste se sLtme se asigura pe bazia de contracte incheiate intre structurile s

respective si organelle administratiei publice centrale sau locale dupa caz.

Avand in vedere cererea nr.3398/23.03.201E adresata de conducerea Asociati
CIMENTUL BICAZ dre a fi sprijiniti financiar pentru activitatea echipei de fotbal in
Editiei de Campionat 2017-2018 (Martie-|urfie2018) si luand in considerare faptul ca
aceasta activitate sportiva de echipa este una de traditie in Orasul Bicaz, am initiat
proiect de hotarare prrivind alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei in vederea
organizarii si desfasurarii activitatii sportive fotbalistice in Returul Editiei de Campionat
201 8 Clubului Sportil"'Cimentul" Bicaz

Initiator,

Nicolae Salagean,

4293t17.04.



Nr.4294118.04.

RAPORT DI= SPECIALITATE

Privind alocarea din bugeturl local a sumei de 10.000 lei in vede
organizarii si desfasurarii activitatii sportive fotbalistice in Returul Editi

Campionat 2017 -2018 CIurbu|ui Sportiv "Gimentu|,, Bicaz

Analizand proiectul de hotarare irritiat de domnul Nicolae salagean,
Orasultti Bicaz privind sustinerea financiara a Clubului Sportiv CS Cimentul
pentru activitatea competitionala a echipei de fotbal in anul 2018, am constat ca
acesta undeplinestre prevederile legale in vigoare, respectiv:

- Art.3 alin.1 , art.1 2, art.67 alin.2litera "b" si art.69 din Legea Educatiei
Fizice si Sportului cu modificarrile si completarile ulterioare si
Hotararii de Guvern nr.14412C107, privind aprobarea Normelor financia
pentru ac;tivitatea sportive

- Art.35 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Astfel potrivit art.3 alin.1 din Legera 69/2000 a educatiei fizice si sportului,
actualizata, autoritertile administratiei publice ,unitatile si institutiile de invataman
institutiile sportive, precum si organismerle neguvernamentale de profil au obliga
sa sprijine sportul prentru toti si sportul de performanta si sa asigure conditiile
organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice si sportului in comuni
locale.De asemenea, art,69 din legea erJucatiei fizice si sportului precizeaza ca
structurile sportive pot beneficia de sume de la bugetul de stat si bugetele local
pentru finantarea a,ctiunilor sportive.

Analizand c€)rerea nr.3398/23.03.2018 prin care Clubul Sportiv "CS
CIMENTUL" Bicaz solicita alocarea surnei de 15.000 lei pentru sprijinirea activi
sportive fotbalistice in Returul Editiei de Campionat2017-2018 (Martie-lunie 201

Avand in veclerea expunerea de motive initiata de primarul Orasului
Bicaz.Oportunitatea sustinerii proiectului mai sus mentionat are la baza si
rezultatele bune obtinute in cadrul compretitiilor la care CS Cimentul Bicaz a
participat-castigarea Cupei Romaniei Timisoreana-fazajudeteana ,una din cele
bune echipe de fotbal la niveluljudetului locul 3, aceste aspect contribuind la
promovarea imaginii orasului sustinand in acest fel dezvoltarea sportului, ag
si sanatatera locuitorilor bicajeni .

In raport cu cele prezentate consider ca proiectul de hotarare privind al
din bugetul local a sumei de 10.000 lei in vederea organizarii si desfasurarii
sportive fotbalistice in Returul Editiei de Campionat2017-2018 Clubului Sportiv
"Cimentul" Bicaz se incadreazain limitele lergale si poate fi supus dezbaterii Consiliului

Sef serviciu financiar contabil

Ruscay Dun
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