ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Municipiul Oneşti
şi Asociaţia „Club Sportiv Rally Spirit” Oneşti în vederea desfăşurării unor
activităţi sportive la nivel naţional
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 28
februarie 2013;
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Municipiului
Oneşti – Nicolae Gnatiuc, Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţiei PubliceJuridic şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, şi
al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor precum şi Adresa nr.2471 din 06.02.2013 a
Asociaţiei „Club Sportiv Rally Spirit” Oneşti prin care se propune asocierea cu
Municipiul Oneşti în vederea desfăşurării unor activităţi sportive la nivel naţional;
În baza art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.69, alin.(1) din Legea nr.69/2000
privind educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art.1949-1954 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, coroborate cu dispoziţiile
art.28 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi art.86 din O.G. nr.92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, Republicat 3, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 36, alin.(2), lit.d) şi e), art.36, alin.(6), lit.”a”, pct.6, art.36,
alin.(7), lit.a), art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă asocierea Municipiului Oneşti cu Asociaţia „Club Sportiv
Rally Spirit” Oneşti – persoană juridică fără scop lucrativ în scopul înfiinţării şi
susţinerii echipei sportive „Bacău Rally Team” în vederea participării la Campionatul
Naţional de Raliuri al României în sezonul competiţional 2013.
Art.2 – Se aprobă contractul de asociere prevăzut în Anexa care face parte
integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3 – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Oneşti ca în numele şi pentru
Municipiul Oneşti să semneze contractul de asociere prevăzut în Anexa la prezenta
hotărâre.

Art.4 – Se aprobă finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei „Club Sportiv
Rally Spirit” Oneşti cu suma de 50.000 lei pentru competiţiile prevăzute în contractul
de asociere.
Art.5– Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarul Municipiului Oneşti;
- Asociaţiei „Clubul Sportiv Rally Spirit” Oneşti.

Preşedinte de şedinţă,
Ene Gheorghe

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
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