ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în municipiul Oneşti ,,Oneştiul – pilon al sportului românesc’’
Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţǎ ordinarǎ la data de
16.05.2011;
Având în vedere Expunerea de motive a domnului Consilier Local Nicolcea Gelu
– Titel;
In temeiul prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare, art. 69;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţǎrilor
nerambursabile din fondurile publice, pentru activitǎţile non profit de interes general;
In conformitate cu art. 36, al. (1) şi (2), lit. d) şi al. (6), pct. 6 şi în temeiul art. 45,
al. (2), lit.a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu
modificǎri şi completǎri ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobǎ instituirea Programului de sprijinire a sportului oneştean
,,Oneştiul – pilon al sportului românesc’’ ;
Art. 2. Fondurile alocate anual finanţǎrilor nerambursabile acordate în cadrul
programului instituit prin art. 1 vor fi prevǎzute în bugetele anuale ale municipiului Oneşti,
începand cu anul 2012.
Art. 3. Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea
proiectelor structurilor sportive de drept privat din municipiul Oneşti sunt prevǎzute în
Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilǎ din fondurile
publice în cadrul Programului ,,Oneştiul – pilon al sportului românesc’’, anexǎ la prezenta
hotǎrâre, din care face parte integratǎ.
Art. 4. Pentru încurajarea sportului de masǎ, pe terenurile de sport din incinta
unitǎţilor de învǎţǎmant, situate pe raza municipiului Oneşti este permis accesul tuturor
celor care doresc sǎ facǎ sport fǎrǎ ca procesul educaţional sǎ fie prejudiciat şi cu
respectarea strictǎ a regulamentului şi dispoziţiilor interne ale unitǎţilor de învǎţǎmânt.
Art. 5. Cu executarea prevederilor prezentei hotǎrâri se împuterniceşte Primăria
municipiului Oneşti prin compartimentele de specialitate.

Art. 6. Prezenta hotǎrâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului judeţului Bacǎu;
- Primarului municipiului Oneşti;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ene Gheorghe

Contrasemnează,
Secretarul municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
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