
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ                                       

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                                                                                                                 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                    

                             H O T Ă R Â R E A     nr. 41             

            din   15 februarie  2018 

 

cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul I 2018 

 

 

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru, 

 

Văzând Expunerea de motive nr. 3677 din 19.01.2018 prezentată de  Serviciului 

activităţi culturale, sportive, de tineret şi locativ, cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea 

acţiunilor sportive pe semestrul I  2018,                    

În baza prevederilor Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în 

aplicare a dispoziţiilor Legii nr.69/2000, a Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 

Sport nr.130/2006, completate cu Legea Nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi a HCL 

nr. 274/05.11.2015, cu privire la aprobarea termenelor de depunere a proiectelor sportive, 

În temeiul art.36, alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.d), alin.(6) lit.a), pct.6, art.45, alin.(1), 

art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se aprobă, în condiţiile legii, sumele pentru sprijinirea din bugetul local a 

acţiunilor sportive pe semestrul I 2018, în baza concursului de proiecte, conform propunerilor 

Comisiei de jurizare, prezentate în tabelele din anexe (Anexa I – Sport de performanţă, Anexa II – 

Sport şcolar, Anexa III – Sportul pentru toţi), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia economică şi Direcţia activităţi social-culturale şi 

patrimoniale. 

 

Art.3. În conformitate cu prevederile art.19 alin. (1), lit. „e”, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate.  
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