
 

PROIECT HOTĂRÂRE  Nr.8 /12.02.2018 
privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia 

 

                 Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în 

data de 16.02.2017  

              Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, județul 

Neamț, privind acordarea unei finanțări Asociației sportive ”VOINȚA” Dochia, raportul de 

specialitate nr.803 din 12.02.2018 și H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia 

pe anul 2018; 

   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;  Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică;  

             

             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    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. 

   

 

  

                   Inițiator, 

Primar, Păduraru Constantin 

                      Avizat, 

                       Secretar, Căpitanu Constantin 
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Nr. 803 din data de 12 .02.2018 

          Aprob, 

                 Primar, Păduraru Constantin 

 

 

 

Raport de specialitate  

la proiectul de hotărâre privind acordarea unei finanțări  

Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia 

 

 
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.”d” din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea 

serviciilor furnizate către cetăţeni iar potrivit art.36 alin.6, în exercitarea acestor atribuţii, 

consiliul local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind educaţia, 

sănătatea, cultura, tineretul, sportul ,etc. şi hotărăşte, cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 

servicii sau proiecte de interes local.  

Potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată, 

autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, 

precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi 

sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 

educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.  

De asemenea, art.69 din legea educaţiei fizice şi sportului precizează că Structurile sportive fără 

scop patrimonial şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, în condiţiile prezentei legi, pot 

beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe 

sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive 

respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz. 

  

Având în vedere cele expuse supun spre aprobare Consiliului local proiectul de hotărâre 

privind acordarea finanţării asociaţiei sportive Voința Dochia, asociație fără scop patrimonial, 

pentru asigurarea unor condiţii minime organizatorice şi materiale pentru practicarea sportului de 

perfomanţă.     

 

                   Secretar comuna,  

                  Căpitanu Constantin 
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