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priivind aprobarea participdrii comunei Catalina la "Programul judelean
pentru reabilitarea qi modernizareabazelor sportive din mediul rural"
in perioada20lT-2020

Consiliul local al comunei Catalina, judeful Covasna,
A.rdnd in vedere:
-expunerea de motive asupra proiectului de hot[rdre a d-lui prirniar prin care
propune aprobarea participdrii comunei Catalina la "Programul jurC.efean pentru
reabilitarea si modemizareabazelor sportive din mediul rural" in perioada-20172020;
- HotirArea nr.226120l6 a Consiliului Judelean Covasna cu privire Ia aprobarea
"Programului judefean pentru reabilitarea qi modernizarea bazelor sportive din
mediul nrral" in perioad a 2017 -2020;
- Hotdrlirea tr.48/2019 a Consiliului Judelean Covasna pentru modificarea
Hot[r6rii nr.22612016 cu privire la aprobarea "Programul judelean pentru
reabilitarea qi modemizarea bazelor sportive din mediul rural" in perioada 20172020;
- raportul compartimentului financiar al Primdriei asupra proiectului de hot[rdre;
- raporh,rl de avizare a comisiei de specialitate economico - finarn.ciard asupra
proiectului de hotirdre;
- prevederile art.5 alin.3 gi 4 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice
locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
- Hotlrdrea ff.18/2019 privind aprobarea bugetului general al UAll Catalina pe
anul201!)
in temeiul prevederilor art.36 alin.2lit "b" Ei "e", alin.4lit',e',, art.l15 alin.l
lit "b" din Legea nr.21512001 privind administralia publici locald, repurblicatd:

HOTAnpgrE:
Art.l

Aprobd participarea comunei Catalina la "Programul judelean pentru
reabilitarea qi modemizareabazelor sportive din mediul rural" in perioada 20172020.

Art.2 Baza sportivl pentru care se soliciti sprijin financiar in cadrurl programului

este popicdria din satul Hdtuica.

Art3

Aprobd asigurarea fondurilor necesare cofinan{irii in proporfie de cel pufin
50% din suma totald necesard reabilitdrii qi modernizdrii bazei sportive din
preveder:ile bugetului local pe anul 2019.
Art,4 (1) Aprobd modelul Acordului de asociere, conform anexei nr.l, care face
parte integrantd din prezenta hot6r6re.
(2) Aprobd asocierea comunei Catalina cu Consiliul Judelean Covasnain
vederea realizdtii programului menlionat in articolul precedent, in conformitate cu
Acordul de asociere, prevdzut in anexa laprezenta hotdrdre.
(3) Cu semnarea Acordului de asociere ardtat la alin(l) se mandateazd"Tusa
Levente, primarul comunei Catalina.
Art.5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se insdrcineazd primarul
comunei Catalina.
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