
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

                                           COMUNA RÎCIU 
                                          CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR.59 
din 30  septembrie 2014 

 
 

privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive  Atletic Tg.Mureş   în anul 2014 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de   30 
septembrie  2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 302 din data de 24.09.2014, emisă, de către 
primarul comunei Rîciu, 

Analizând:  

Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu nr.3516 din 23.09.2014, privind aprobarea 
susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive  Atletic Tg.Mureş   în sezonul competiţional 2014/2015; 

Raportul de specialitate elaborat de Biroul financiar contabil şi resurse umane. 

Având în vedere prevederile:  
a) art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.6 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
b) art.3 alin.(1), art.12, art.67 alin.(2) litera “b” şi art.69 din Legea nr.69/2000, legea 

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de 
Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;  
             c) art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

   În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. – Se aprobă susţinerea financiară a Asociaţiei Sportive  Atletic Tg.Mureş, pentru 
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2014, conform 
contractului prevăzut în ANEXA la prezenta hotărâre.  

Art.2. (1) - Asociaţia Sportivă  Atletic Tg.Mureş   va asigura dezvoltarea mişcării sportive 
de performanţă pe raza comunei Rîciu, respectând angajamentele asumate în contractul de 
susţinere financiară.  

           (2) - Consiliul local al comunei Rîciu va asigura finanţarea Asociaţiei Sportive  Atletic 
Tg.Mureş   pentru activităţile sportive ale echipei de fotbal cu suma de 15.100 lei, necesară în 
activitatea sportivă desfăşurată în anul 2014, sumă ce va fi prevăzută în bugetul local pe anul 
2014 la Cap. 67.02 ”Cultură, recreere, religie”.  



           (3) – Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor şi a metodologiei de 
decontare, anexate la contractul de finanţare.  

Art.3. – Se împuterniceşte Primarul comunei Rîciu să semneze contractul de finanţare, 
prevãzut în ANEXA, care face parte din prezenta hotărâre.  

   Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
     Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 

     Asociaţiei Sportive  Atletic Tg.Mureş    
     Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

  
 
 
 
 
 
 
              PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                                         Contrasemnează: 
                           Ulieşan Ioan                                                                 SECRETARUL COMUNEI, 
                      ………………………….....                                                                 DUNCA IOAN                                                                                                                                                               
                                                                                                                      ………………………. 
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