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HOTĂRÂREA Nr. 39 
din 31 martie 2016 

privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile 
de la bugetul local, în anul 2016, pe ramură de sport – programul 

„Promovarea sportului de performanţă” 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 
 
Având în vedere: 

• proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
• raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului; 
• expunerea de motive a Primarului comunei Domnesti; 
• avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• prevederile art. 15 și 22 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

• prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările ulterioare; 
• prevederile Ordinului nr. 130/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor 
pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile Ordinului MTS nr. 13/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la finanţarea 
programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat, 

 
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 Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local în anul 2016, 
pe ramură de sport – programul „Promovarea sportului de performanţă”  la nivelul comunei Domneşti, 
după cum urmează: 

 
Nr. 
Crt Domeniu de intervenţie Suma alocată Perioada de 

derulare 

1 SPRIJINIREA CLUBURILOR SPORTIVE ŞI/SAU 
ASOCIAŢII LOCALE PE RAMURĂ DE SPORT 555.000 lei ANUL 2016 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

                  Preşedinte de şedinţă,     
                     Năstase Mihalache           
                                                
 

                                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                                   /Secretar 
                                                                                                                   Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
Nr. 39 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.03.2016 
Cu un nr. de __11__ voturi „pentru”, __0__ voturi „împotrivă”, __0__ voturi „se abține” 
Din nr. total de __11__ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri    
 


