
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOT ARA RE A NR.29/2022 
privind aprobarea finantarii nerambursabile din fonduri publice a proiectelor ~i 

activitatilor sportive din bugetul Comunei Reci pe anul 2022 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
Intrunit Ill ~edinta publica etraordinara din data de 14 aprilie 2022, 
Analizand proiectul de hotarare ~i referatul de aprobare a Primarului comunei Reci privind 

finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor ~i activitatilor sportive din bugetul 
Comunei Reci pe anul 2022; 

Avand in vedere: 
- rapoartul compartimentului financiar contabil, precum ~1 rapoartele comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Reci; 
In conformitate cu prevederile: 
- art. 3 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
-Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Legii nr.96/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii. 
-HCL nr.16/2022 privind aprobarea bugetului general al comunei Recipe anul 2022; 
-HCL nr.28/2018 privind aprobarea regulamentelor speciale ~i a criteriilor specifice de 

evaluare a proiectelor culturale, religioase ~i sportive 
-HCL nr.17/2022 privind aprobarea Programului anual ~i a anuntul de participare privind 

finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, 
sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2022, conform Legii 
nr. 350/2005; 

- Legea educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Ordinului Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila 

din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat ~i ale asociatiilor pe ramura de 
sport judetene ~i ale municipiului Bucuresti, cu modificarile ulterioare; 

In baza procesului verbal nr. 1637/29.03.2022 al Comisiei de evaluare a proiectelor de 
activitati sportive, 

In temeiul art.129 alin.(2) lit."d", alin.(7) lit."a","e","f',alin.(8) lit."a", alin.(14), art.139 
alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1) ~i art.196 alin.(1) lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 



Art.1. Se aproba finantarea nerambursabila din bugetul local al comunei Reci a proiectelor ~i 
activitatilor sportive, conform anexei nr. l , parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se mandateaza Primarul comunei Reci sa semneze contractul de finantare 
nerambursabila. 

Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Reci ~i 
compartimentul, financiar-contabil. 

Reci, la 14 aprilie 2022 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, 

TODORISTV7 

\J~ 
' 

Contrasemneaza, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI RECI, 

NEMETH TIMEA KATALIN 

1'Jk 
I 



ANEXA NR.1 LA HCL NR.29/2022 

Proiecte Sportive 

Nr. Denumire solicitant Proiect Suma solicitata Suma acordata 

crt. (lei) 

1 ASOCIATIA CARPE Organizarea unei 

DIEM drumetii de 2.000 lei 2.000 lei 

anduranta de 100 

kmin muntii 

Bodoc 

2 ASOCIATIA DE Participarea 50.000 lei 40.000 lei 

TINERET SPORT SI echipei de fotbal 

CULTURA. A. T .S.C. Reci in 

Campionatul 

Judetean De 

Fotbal Liga IV -

anul2022 

3 ASOCIATIA DE Zilele de Sport ~i 10.000 lei 8.000 lei 
' 

TINERET SPORT SI Tineret din 

CULTURA comunaReci 

editia 2022 
' 


