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HOTĂRÂRE
Privind aprobarea acordării de finanțare nerambursabilă de la bugetul local,

Pe anul 2016, în cadrul Programului „Promovarea sportului de performanţă” cluburilor sportive 
de drept privat care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective 

de interes public local pe raza comunei Domnești

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru

Având în vedere:
∑ Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești;
∑ Procesul-Verbal nr. 14595/23.09.2016 al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor de 

finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Comunei Domnești pentru activități 
nonprofit de interes local;

∑ Expunerea de motive a primarului;
∑ Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti;
∑ Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completările şi modificările ulterioare;
∑ PrevederileLegii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările

ulterioare;
∑ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 6 şi art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă acordarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Comunei
Domneşti, peanul 2016, în cadrul Programului „Promovarea sportului de performanţă” la nivelul
Comunei Domneşti, cluburilor sportive de drept privat care desfășoară activități nonprofit menite să
sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza Comunei Domnești, selectate de 
Comisia de evaluare și selecție a proiectelor, după cum urmează:

Nr. 
Crt

Denumire Solicitant
Punctaj
obținut

Suma 
alocată

Cofinanțare
minimă

1 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV VIITORUL DOMNEȘTI 79 255.000 lei 28.400 lei

Art. 2 – Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    
ȘTEFAN COSTEL

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate

/Secretarul Comunei Domnești
ZANFIR MARIA

Nr. 119
Adoptată în şedinţa ordinară din 04.10.2016
Cu un nr. de 10 voturi „pentru”, 2  voturi „împotrivă”, 2 voturi „se abține”
Din nr. total de 14 consilieri prezenţi
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri


