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ROMANlA
JUDETUL COVASNA
COMUNA CATALINA
CONSIL]UL LOCAL

Hor,'{RAREA Nr. b6

/2018

privind aprobarea unor mdsuri pentru derularea procedurii in vederea
ctcorddrii de.finan1dri nerambursctbile din bugetul local al comunei
Cqtalina pentru anul 2018 in dr.tmeniul sport

Consiliul Local al comunei Catalina ,
innunit in Sedinla sa ordinard din dqta de 22 mai 2018
Analizdnd expunerea de motive gi proiectul de hotdritre prA'ind aprobarea
unor ntdsru'i pentru derularea procedurii in vederea acordiirii de .finonliiri
nerambursabile din bugetul local al comunei Catalina pentru anul 2018 in
domeniul sport, iniliat de primanl comunei Ccttctlina.
Vdzdnd rapoartele compartimentului de rcsofi din cadrul aparatului de
specialitate al primarului gi comisiei de specialitate din cadrul ConsiliuLui local
Cqtqlina.
in conformitate cu prevederile art.l5, qrt20 Si art22 din Legea
nr.350/20a5 pri',tind regimul fnanldrilor nerambutsqbile din foncluri publice
.tlacctte pentru acti,titd\i non-proft de interes general. cu modiJicdtile qi
cctmT:tlettirile ulteri.oare si pret'edefile Ordinului Agen1iei Nalionale pentru Sport
nr.130/2006 prirind;finanlarea nerambursobild din fonduri publice a proiectelor
cluburilor sportive de drept privat qi ale asocia1iilor pe ramurd de sport judelene
Si ole municipiului BucureSti, cu modificdrile :;i completdrile ulterioare,
in cctnfbrmitate cu prevederile Legii nr.69i20()0 a educa1iei fizice si
spafiului ,cu modilicdrile Si completdrile ulterioare,
in coffirnitate cu art. I81 alin(2) lit.b) din Ordonanla de Urgenla a
Guvernului nr,3 8/2017,privind modificarea 5i cotltpletarea Legii educatiei fizice
si sportului nr.69/2000.
in terueiul prerederilor art.36 alin.2 lit-d alin(6) lit.ct.punctul 6, art 45
trlin.(l) si cfft.115 alin.(]) lit.'b" din Legea administraliei publice locale nr'
2I5/200I, republicatd, cu modifcdrile ;i completdrile ulterioare

HOriRi$rE:
Art.l. - Aprobii Programul antnl ;i anunlul de participare pentru

acordat ee de.finanSdri nerambursabile din bugetul local ql comwtei Cqtalina
pentru ctnul 2018 in donteniul sport, Lmexo nr.1 la prezenta hotdrdre, din care
./Ace p.[te integrantd.

Arl.2. - Aprobd Ghidul solicitantului prtuind regitnul finanlcirilor

nerambursabile din fondurile buget

ti

lttcal al comunei Catalinq alocate pentt

L!

I

activitdli nQn-proft de interes local pentru domeniul spofi, anexa nr.2 la
prezenta holdrdre, din care face pafte integrantd.

Art3. - Aprobd coruponenla comisiei de evaluare Si seleclionare a
proiectelor qi documentaliilor depuse tn vederea atribuirii contractelor de
finanlqre ngrambursabild din fondurile bugetului local al comunei Catalina
pentru anul 2018.anexa nr.3 la prezenta hotdrdre,din care face parte integrantd.
Art.4) Cu aducerea la indeplinire a prezente[ hotdrdri se tnsdrctneazd
P r im arul c qmune i C at alina.
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Catalina, la 22 mai 2018
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