ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 23 /17.04.2019
privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de
17.04.2019
Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, județul
Neamț, privind acordarea unei finanțări Asociației sportive ”VOINȚA” Dochia, referatul de
specialitate nr.2113 din 04.04.2019 și H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei
Dochia pe anul 2019;
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia
În baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi
completările ulterioare și H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; H.G. nr. 1447/2007 privind
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările ulterioare; Legea nr.
273/2006 a finanțelor publice locale
In temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), pct. 6, art. 45, art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă acordarea unei finanțări în sumă de 10.000 lei , Asociației Sportive
”VOINȚA” Dochia, conform Contractului de asociere, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și
parte integrantă din aceasta;
Art. 2 Se împuternicește dl. Păduraru Constantin , primarul comunei Dochia, să
semneze în numele și pentru comuna Dochia, contractul de asociere, anexă la prezenta hotărâre;
Art. 3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia și Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ,
autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.
Președinte de ședință
Aniței Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Pascaru Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11
consilieri locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

