
 
 
 
 
 
  
             
                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR  ……… 
                                                        DIN …………………………….   
 
        Modificarea  ghidului solicitantului  privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
      fondurile bugetului local al Oraşului Pecica, în domeniul sport, alocate pentru activităţi  
                                                 nonprofit de interes local 
 
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de …………….. 
 
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului orașului Pecica, exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu  
         nr. ………………………………, 
      - Raportul nr. 18352/22.03.2019 al doamnei Matei Ramona, consilier Compartiment informare și  
        relații publice, prin care propune modificarea ghidului solicitantului  privind regimul  
        finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Pecica, în domeniul sport, 
        alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, 
      -Prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a  proiectelor şi  
        programelor sportive, 
      -Prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000,cu modificări şi completări ulterioare, 
      -Prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în  
       aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, 
      -Prevederile Hotărârii Guvernbului nr. 11/2013,privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
       Tineretului şi Sportului, cu modificări şi completări ulterioare,    
      -Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice  
       alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificări şi completări ulterioare, 
      -Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi  
       completările ulterioare, 
      -O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi  
       acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, 
      -O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea  
       disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, 
      -Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea  
       sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, 
       - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
      - Votul „pentru” a………consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi ………….. consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată 
 
                                                          HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se modifică ghidului solicitantului  privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al Oraşului Pecica, în domeniul sport, alocate pentru activităţi                                                 
nonprofit de interes local, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna consilier Matei 
Ramona şi se comunică cu: 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  

ROMÂNIA 
 ORAŞULUI  PECICA 

 
 

ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633 
 



             Compartiment Juridic, 
            -Doamna Matei Ramona, consilier Compartiment informare și relații publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       INIŢIATOR, PRIMAR  ANTAL PETRU 


