ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind asocierea Comunei Tîrgșoru Vechi
cu Asociatia Sportiva Strejnicu
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului Comunei Tîrgșoru Vechi inregistrata sub nr. 2442/26.03.2013
precum si raportul de specialitate al Biroului Financiar Contabil inregistrtat sub nr. 2443/26.03.2013 din
care rezultă necesitatea asocierii cu Asociatia Sportiva Strejnicu în vederea promovării şi dezvoltării
activităţii sportive în comuna;
În conformitate cu prevederile:
Art.3 alin (1),art.10 alin.(1) şi (2)din Legea nr. 69/2000 –Legea educaţiei fizice şi sportului cu
modificările şi completările ilterioare ,
Art. 35 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,cu modificările şi
completările ulterioare ,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit d, alin.6 lit.a pct. 6 şi art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare:
Art. 1 - Se aprobă asocierea intre Comuna Tîrgșoru Vechi cu Asociatia Sportiva Strejnicu –
persoana juridica cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi, CUI 25166255, Cod IBAN:
RO10FNNB000302816582RO01 - Credit European Bank, in vederea sprijinirii financiare a Asociaţiei
pentru implementarea activităţilor sportive.
Art. 2 - Condiţiile de asociere şi contribuţia consiliului local sunt prevăzute în contractul anexă la
prezenta hotărâre.
Art. 3 - Se împuterniceşte Primarul Comunei Tîrgșoru Vechi, dl. Dragan Nicolae de a semna
convenţia de asociere, în calitate de ordonator principal de credite.
Art. 4 - Activitatea financiară a Asociaţiei Sportive Strejnicu cu privire la modul de cheltuire a
sumelor alocate de către Comuna Tîrgșoru Vechi, va fi controlată de către Biroul financiar Contabil din
cadrul Primăriei Tîrgșoru Vechi.
Art. 5 - Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor Legii nr. 215/2001
republicata, cu modificările ulterioare la:
 Instituţia Prefectului Judeţului Prahova;
 Asociatia Sportiva Strejnicu;
 Primarul Comunei Tîrgșoru Vechi;
 Biroul Financiar Contabil.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Patran Nicolae

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Valeria Seresan
Tirgsoru Vechi, 28.03.2013
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