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HOTARAREA NR. 123

Din data de 19.08.2021

PRIVIND MENTINEREA IN \'IGOARE PENTRU PERIOADA

202I-2022

A PRE\TDERILOR REGULA]VIENTULUI PRIVI}iD CO:\-DITIILE, CRITERIILE $I
PROCEDURA DE TINANTARE A PROGRAIIEI,OR SPORTIIT $I A
BENEFICIARIT Ft\AxTARtr.
cADRU
co)ITRACTULUI
APROBAT PRII{ HCL.BLAJ \R.I35/3I.O7.2OIE

-

iscutlat cu

Consiliul local al municipiului Blaj, intrunit in gedinla ordinaril, convocati
prin procedura,, LA DISTANTA", in data de 19.08.2021;
Luand in d€zbatere Proiectul de hotarare privind mentinerea in vigoare
pentru perioada 2021-2022 a prevederilor Regulamentului privind condifiile,
criteriile qi procedura de finantare a programelor sportive qi a contractului cadru incheiat cu beneficiarii finan!ilrii, aprobat prin HCl,.Blaj nr.l35/3I.07.2018;
Luind in dezbatere:
- €xpunerea de motive nr.36.727 / 13.08.2021 a biroului juridic din carul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj la proiectul de hotlrire
pentru aprobarea mentinerii in vigoare pentru perioada 202l-2022 a prevederilor
Regulamentului privind condi$ile, criteriile pi procedura de Iinan{are a
programelor sportive $i a contractului - cadru incheiat cu beneliciarii finanlirii,
aprobat prin HCL.Blaj nr.l35/31.07.2018;
- raportul de specialitate nr.36.726 / 13.08.2021 al biroului juridic din carul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului BIaj prin care propune
mentinerea in vigoare pentru perioada 2021-2022 a prevederilor Regulamentului
privind condi(iile, criteriile qi procedura de finanfare a programelor sportive qi a
contractului - cadru incheiat cu beneficiarii finanlirii, aprobat prin HCL.Blaj
nr.l35/31.07.2018;
Avind in vedere referatul (raportul) de avizarelaprobare al proiectului de
hotirire nr.36.702113.08.2021 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
Luind in considerare prevederile Hotirarii Consiliului Judetean Alba nr.
265/24 august 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condiliile, criteriile
pi procedura de linan(are a programelor sportive $i a Contractului - cadru
incheiat cu beneliciarii Iinanfirii;
Luand act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local
al municipiului Blaj;
Avind in vedere prevederile:
- art.3 alin. l, art. lEl alin.2, art.67l alin.3 pi art. 69 din Legea nr.69/2000

a educa[iei fzice;i sportului, cu modificirile $i completirile ulterioare, inclusiv
OUG.nr.38/2017 aprobata prin lcgea nr.90/2018;
- H.G. nr. EE4/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere in
aplicare a dispozifiilor Legii educa(iei fizice qi sportului nr.69/2000,
- H.G. nr. 144712007 privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivi, cu modificlrile pi completirile ulterioarei
Cunoscind art.l29 alin.(l) si alin.(2) lit.d) si alin (7) lit.f) din OUC
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 13.{ alin (l) lit.a), alin(3) lit.b), art.l35, art.l36 alin.(l),
art.l37, art.l39 alin.(l) si alin (3) lit. f) si i) din OUG nr.57l2019 privind Codul

administrativ;

CONSILIUI, I,OCAI,AI, ]!TUNICIPIULUI BLAJ

HOTARA$rE:

Art. l. Consiliul local al municipiului Blaj mentine in vigoare pentru
perioada 2021-2022 prevederile HCL Blaj nr.l35/31.07.2019 privind
Regulamentul privind condifiile, criteriile qi procedura de finan(are a programelor
sportive din municipiul Blaj si toate actele subsevente acesteia emise de Consiliul
local al municipiului Blaj sau Primarul municipiului Blaj.
Art.2. Primarul Nlunicipiului Blaj, Secretarul municipiului Blaj,
Directia buget,finante, contrbilitate si biroului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.3.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Alba.
Primarului municipiului Blaj, directiei buget,finante, contabilitate, biroului
juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj se va
afiqa la sediul UAT-Municipiul Blaj qi se va posta pe pagina de internet
rvrvrv. pri m a ria trl a i. ro
Art.4. -a) Prezenta hotirire se va supune controlului de legalitate exercitat
de Prefect, in condifiile OUG.nr.57/20t9 privind Codul administrativ.
-b) Prezenta hotiirire poate fi contestati in termen€le, condifiile qi
la instanta competentS, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii
contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modificirile 5i complettrrile
ulterioare.
Art.5.-Prezenta hotiirire a fost adoptatl cu un numar de l8 voturi (<pentru>t
valabil exp rimate. din totalul de l9 consilieri.
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