
 

JUDETUL  ARGES  

CONSILIUL LOCAL STALPENI  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Viitorul 

Radesti 2021, in anul 2022 

 

Consiliul Local al comunei Stalpeni, județul Argeș întrunit în şedinţă 

ordinară în data de   27  aprilie 2022; 

- Având în vedere : 

-    prevederile art.3 alin.1, art.12, art.18^1 alin.2, lit.b, art.67 alin.2 lit.b si art.69   

din Legea nr.69/2000 legea educatiei fizice si sportului, cu modificările și 

completările ulterioare;  

-   prevederile HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă examinând:  

-    referat de aprobare nr. 2913/26.04.2022  al primarului comunei Stalpeni ;  

-   raportul de specialitate nr.2914/26.04.2022 al  Compartimentului Juridic si n 

Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Stalpeni; 

-    avizul comisiei de specialitate nr. 3;           

    În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 

2019 privind Codul Administrativ,   

 

Primarul Comunei Stalpeni 

PROPUNE : 

Art. 1. Se aprobă sustinerea financiare a Asociatiei Sportive Viitorul Radesti 2021, 

pentru activitatea sportiva desfasurata de catre echipa de fotbal, in anul 

competitional 2022, conform contractului prevazut in anexa 1, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. – Asociatia Sportiva Viitorul Radesti 2021, va asigura dezvoltarea miscarii 

sportive de performanta pe raza comunei Stalpeni, respectand angajamentele 

asumate prin contractul de sustinere financiara. 

Art. 3. Consiliul local Stalpeni va asigura finantarea Asociatiei Sportive Viitorul 

Radesti 2021, pentru activitatile sportive ale echipei de fotbal cu suma de 27.000 lei, 

necesara in activitatea sportiva desfasurata in anul 2022, suma ce a fost prevazuta in 

bugetul local. 



Art. 4. Decontarea cheltuielilor se va face conform metodologiei de decontare 

aprobata prin Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de 

la bugetul local al comunei Stalpeni, pentru proiecte de activitate sportiva, aprobat 

prin H.C.L. nr.23/24.02.2022. 

Art. 5. Se imputerniceste primarul comunei Stalpeni sa semneze contractul de 

finantare, prevazut in anexa 1. 

Art. 6. – Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul  Argeş,  

Primarului comunei Stalpeni si Asociatiei Sportive Viitorul Radesti 2021. 

 

Comuna Stalpeni, 2022  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Avizat  

Secretar general, 

Ramona SIMION 

Președinte de ședință, 


