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HOTARAREA NR.41

DrN 18.04.20L7
Privind aprobarea regulamentului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabilS din
fondurile bugetului Comunei Simand, alocate pentru activititi nonprofit potrivit Legii nr.

3s0/200s
Directia de finantare: ActivitS$i spoftive gi Promovarea sportului de performantd

Consiliul local al comunei Simand intrunit in gedinta sa ordinari din data de 18.04.2017
AvSnd in vedere:

-

Expunerea de motive a Primarului comunei $imand, domnul Dema Florin-Liviu;
Raportul doamnei secretar Brindas Lavinia;

Prevederile Legii nr. 35012005, privind regimul finantdrilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitdti nonprofit de interes general, cu modific5rile gi completSrile ulterioare;
Prevederile Legii nr.27312006, privind finantele publice locale, cu modificSrile gi completbrile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 2t512001 a administratiei publice locale, republicat5, cu modific5rile gi complet5rile
ulterioare;
Prevederile Hot5r6rii Guvernului nr. L44712007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivS;
Prevderile Legii nr.54412001, privind liberul acces la informatiile de interes public
Prevederile Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 emis de Agentia National5 pentru Sport privind
flnantarea nerambursabil5 din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat gi ale
asociatiilor pe ramurd de sport judetene gi ale municipiului Bucuregti;
Prevederile Hot5r6rii Consiliului local al Comunei Simand nr.28128.03.2017 privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli a Comunei Simand pentru anul20t7;
Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Simand;
votul ,,pentru" a 12 consilieri, din cei 12 in functie, fiind prezenti 12 consilieri;

in temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicS localS, republicat5,

cu

modificdrile gi completbrile ulterioare

HorAnAgrE:
Art.l. Se aprob5 Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanlare nerambursabilS din
fondurile bugetului Comunei $imand, alocate pentru activitbti nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005; Diredia de
finantare: Activitdti sportive, Promovarea sportului de performantS, conform anexei nr. 1 care face pafte
integrantd din prezenta hot5r6re.
Aft.2. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaz5 Primarul comunei Simand.
Aft.3. Prezenta hot5r6re se comunici prin grija gecretarului comunei Simand, persoanelor, instituliilor
si autoritbtilor indreotbtite.
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