
 

 

ROMÂNIA 
Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 
Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

Hotărârea nr.47 
Din 31.10.2019 

 
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţări nerambursabile de la  

bugetul local al Comunei Mașloc pentru structurile sportive din Comuna Mașloc 
 

            Consiliul Local al comunei Maşloc 
 
 Reunit în ședință ordinară în data de 31.10.2019; 

Având în vedere: 
-Referatul Primarului com. Mașloc; 
-Prevederile Legii 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

activităţilor nonprofit de interes general; 
-Ordinul nr.130/2006, al Agentiei Nationale pentru Sport, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 

publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi ale 
municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul nr. 236/2006; 

- Prevederile Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţă de Urgenţă nr. 38/28.05.2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr. 69/2000; 
- Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
-Prevederile H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; 
-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 
-;În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 129  și  art.139 alin.(1)  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 
 Hotărăşte: 

 
Art. 1: Se aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al 
Comunei Mașloc, pentru activitatea sportivă, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate activitatilor nonprofit de interes general, conform Anexei care este 
parte integrantă a prezentei hotărâri, 
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Primar al comunei Mașloc prin 
Compartimentul Contabilitate. 
Art. 3: Prezenta hotarâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiș; 
- Primarului Comunei Mașloc; 
- Compartimentului Contabilitate; 
-Se face publică pe www.comunamasloc.ro. 
 
                                          Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, 
                                    Consilier local,                                                                       Secretar, 
                                                       Iercu Eugen                                                                    Szigeti Cornel  
 
 
 
-nr. total/nr. cons.prez.:11/ 8 
-voturi pentru: 8 
-voturi împotrivă:  0 
-abțineri:  0 


