
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 14 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 13 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 

Voturi pentru: 11 

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA  

JUD. SATU MARE                 

ORAŞUL TĂŞNAD           

CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂREA nr. 143 

din data de 31 octombrie 2019 
 

privind aprobarea finanţării Asociaţiei Fotbal Club Unirea Tăşnad cu suma de 110000 

de lei din bugetul local al orașului Tășnad, aferentă turului Campionatului Județean 

de Fotbal Liga a IV-a, pe anul 2019.  

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Cererea Asociației Fotbal Club Unirea Tășnad nr.130/2019, înregistrată la 

Primăria Orașului Tășnad sub nr.18816/2019; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, 

programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul 

Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

Conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 2, ale art. 3 alin. (1), ale art. 18^1 alin. (2) lit. b), ale art. 71 

alin. (2) lit. b) – j) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată și 

completată prin Legea nr. 90/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c) şi alin. (7) lit. a), c), e) și f), 

precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Se aprobă finanţarea Asociaţiei Fotbal Club Unirea Tăşnad cu suma de 

110000 de lei din bugetul local al orașului Tășnad, sumă aferentă turului Campionatului 

Județean de Fotbal Liga a IV-a, pe anul 2019. 

Art. 2. – Se aprobă Contractul de finanţare directă al Asociaţiei Fotbal Club Unirea 

Tăşnad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se împuternicesc domnii Grieb Csaba-Francisc, Primarul Oraşului Tăşnad 

şi Kiskasza Barna-Balázs, viceprimarul oraşului, să semneze Contractul de finanţare 

prevăzut la art. 2.  

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Oraşului Tăşnad. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

GHOERGHE GORDEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI , 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


