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H O T Ă R Â R E nr.40 
privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Clubul Sportiv Costești 

cu sediul în orașul Costești, strada Victoriei, bloc D7, scara B,               

apartament 16, județul Argeş 

  

 Consiliul Local al Oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa 
ordinară, în ziua de 30.07.2019; 
 Având în vedere: 
          -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul  ing. Baicea Ion- 
Primarul orașului Costești, înregistrat sub nr.13456/23.07.2019; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.13537/24.07.2017, întocmit de domnişoara Atanasiu Cristina, şef Serviciu 
Buget Contabilitate-impozite şi taxe locale; 
 -cererea de finanțare nr.2, emisă de Asociația Clubul Sportiv 
Costești, înregistrată la Primăria orașului Costești cu nr.12745/2019; 
 Ținând cont de:  

-prevederile art.3, alin(1), art.11(1), art.18^1, lit.”a” şi alin(3), art.69(1) 
şi art.71(2) lit.”b” din Legea nr.69/2000, a educației fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale; 
-dispoziţiile art.129 alin.7 lit.”f” şi art.133 alin.(1) din OUG nr.57/2019, 

privind Codul administrativ; 
-avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 

         În temeiul art.139, alin.3, lit. „a” şi art.196 alin.1 lit. „a” din OUG 
nr.57/2019, privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Â Ş T E : 
 

  Art.1.Se aprobă susținerea financiară a Asociației Clubul Sportiv 

Costești, pentru activitațile sportive desfașurate în anul 2019, conform 

contractului de susținere financiară prevăzut în anexa nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art.2(1) Asociația  Clubul Sportiv Costești va asigura dezvoltarea 
miscării sportive de performanță pe raza orașului Costești respectând 
angajamentele asumate în contractul de susținere financiară. 
 (2) Consiliul Local al orașului Costești va asigura finanțarea pentru  
Asociația  Clubul Sportiv Costești pentru activitățile sportive cu suma de 
40000 lei, de la Capitolul bugetar 67.02 ”Cultură, recreere, religie” 
necesară în activitatea sportivă desfașurată în anul 2019. 

(3) Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor și a 
metodologiei de decontare, anexate la Contractul de finanțare. 

Art.3.Se împuternicește Primarul orașului Costești, domnul inginer 
Baicea Ion, să semneze contractul de finanțare, prevăzut în anexa nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4.Secretarul general al orașului Costești va comunica prezenta 
hotărâre în termenul legal: 

-Instituției prefectului județului Argeș; 
-Primarului orașului Costești; 
-Serviciului buget contabilitate-impozite si taxe  locale. 
-Biroul administrativ gospodăresc. 
-Compartimentului dezvoltare locală si achiziții publice 

 
                                                                             Dată astăzi:30.07.2019 
                                                              contrasemnează secretar general oraş 
                                                                               CHIRIŢĂ IULIANA 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          ZĂBAVĂ IONEL-ADRIAN 

 

 


