HOTĂRÂRE
privind suplimentarea finanțării programului sportiv „SPORT prin FOTBAL 2021” al
„Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic”
Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019 privind Codul
administrativ
Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Daneluș Costea, nr.
13726/246 din 27.12.2021,
Raportul de specialitate al Serviciului financiar contabil
nr.13727/247 din 27.12.2021 , cu privire la oportunitatea suplimentării susținerii financiare
a activităţii sportive pe raza oraşului Slănic, în anul 2021;
Având în vedere:
- art. 129, alin (7) , lit.f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019
privind Codul administrative;
- Art. 3, alin. 1, art. 181., alin. (2) , lit.b), art. 67, alin. 2, lit. b şi art. 69 din Legea nr.
69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 9, art. 17, art. 18, art. 22 din HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare
pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 3, alin. 2, art. 11, art. 12, art. 20, alin. 1, lit. h şi k, Cap. II, pct. 9, lit. b din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57 din
03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Â Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă suplimentarea finanţarii programului sportiv al „Asociaţiei Clubul
Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” denumit „ SPORT prin FOTBAL 2021 „ cu suma de
10000 lei.
Art. 2. - U.A.T oraşul Slănic și Asociaţia Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic” vor
încheia un act adițional la contractul de susținere financiară.

Art. 3. - Se mandatează Primarul oraşului Slănic, d-l Daneluș Costea , pentru semnarea
Actului adițional la Contractul de susţinere financiară, prevăzut în anexă la prezenta hotărâre.
Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor în drept prin grija secretarului general
al orașului Slănic şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Serviciului
financiar contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic .

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR general al oraşului Slănic,
ISABELA CERASELLA COJOCARU
Slănic, 29 decembrie 2021
Nr. 73

Vot deschis . Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”0„împotrivă” şi 0„abţinere”.
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 9 cvorum necesar:8

Anexa la HCL nr.73 data 29.12.2021
A CT ADIȚIONAL nr._______din___________2021
la CONTRACT DE SUSŢINERE FINANCIARĂ NR._____/_________
Incheiat între:
U.A.T. ORAŞUL SLĂNIC, cu sediul în oraşul Sănic, strada Alexandru Odobescu , nr.2, judeţul
Prahova, tel./fax 0244240299, CUI 2843604, prin reprezentantul său legal Daneluș Costea,
având funcţia de primar,
Şi
ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV ORĂŞENESC MĂGURA SLĂNIC , cu sediul în oraşul
Slănic, str. 23 august-colţ cu str.Baia Baciului , reprezentată de dl. Cristinel Damian, în calitate
de preşedinte,
Părțile, de mai sus, au convenit la modificarea art.2 punct 2.2 care va avea următorul
conținut :
” 2.2. Susţinerea financiară pentru anul competiţional 2021 se va realiza prin alocarea de la
bugetul local a sumei de 20.000 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Slănic nr. _____
din __________ 2021 și prin Hotărârea Consiliului Local Slănic nr. _____ din __________
2021, la capitolul bugetar 67.02 ,,
Restul clauzelor contractului de finanțare rămân nemodificate.
Prezentul act adițional a fost încheiat în trei exemplare, în original.
U.A.T. ORAŞ SLĂNIC
Primar Daneluș Costea

Asociaţia Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic ,
Cristinel Damian,
Reprezentant
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR general al oraşului Slănic,
ISABELA CERASELLA COJOCARU

