
 

 R O MÂ N I A 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

O R A Ș U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SEINI 

Str. P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

                H O T Ă R Â R E A nr. 71/2021 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru asociatia sportiva ’’ Club sportiv Seini’’ 

Consiliul Local al orasului Seini, întrunit în şedinţă ordinară la data de 13.09.2021;  

Având în vedere: 

- Raportul serviciului economic si resurse umane din cadrul primariei orasului Seini; 

                  -  Avizul comisiei de dezvoltare economico – sociala, buget – finante din cadrul Consiliului local Seini; 

   -   Avizul secretarului general al orasului; 

   -   Proiectul de hotarare; 

           In baza art. 2, alin. 2, art. 3, art. 12, alin. 2, art. 18^1, art. 69 si art. 71 alin. 2, lit. g din Legea nr. 69/2000, 

privind legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, 
          In conformitate cu prevederile art. I, pct. 2 din Legea nr. 171/2015 privind aprobarea Ordonantei dee 

Urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si alte masuri, 

prevederile Hotararii nr. 569/2018 privind modificarea si completarea normelor financiare pentru activitatea 
sportive, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1447/2007, art. 3, alin. 1 si 2, art. 11, art. 12, art. 20 lit. h si k si 

Anexa nr. 2, Cap. II, pct. 9, lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art. 46 alin. 1, lit. g din O.G nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 
       In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

        In baza art. 129 al. 1,  al. 7, lit.f  si art. 196 al.1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aproba acordarea unui sprijin financiar pentru Asociatia ’’ Club sportiv Seini in suma 
de 30.000 lei, care va fi impartita astfel: 

- 15.000 lei pentru handbal; 

- 15.000 lei pentru fotbal. 

Art. 2. Acordarea sprijinului financiar prevazut la art. 1 se poate face in urma incheierii unui 

contract de parteneriat. 

Art. 3. Se aproba contractul de parteneriat prevazut in Anexa 1 la prezenta hotarare, parte 
integranta din aceasta, care urmeaza sa se incheie intre orasul Seini si Asociatia ’’ Club sportiv Seini’’. 

Art. 4. Se imputerniceste doamna primar al orasului Seini ec. Tulbure Gabriela Florica sa 

semneze contractul prevazut la art. 3 al prezentei hotarari. 

                       Art.5. Prezenta se comunica: 

- Instituției Prefectului Județul Maramureș; 

- Serviciului economic si resurse umane din cadrul Aparatului de specialitate al  primarului orasului ; 

- Asociatiei sportive ’’ Club sportiv Seini’’. 
-  Se publica pe site. 

 

  Seini la  

13.09.2021 

 

               Președinte de ședință                                                  Contrasemnează 

                Baltos Marius                                                             Secretar general,   

                                                                                                    Danci Gabriela  
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