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HOTĂRÂREA  NR. 62 
din 13.07.2017 

 
privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Școala de Karate 
Shodan Șagu, de susținere pentru activitatea sportivă desfăşurată, în anul 

2017 
 
    Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit in şedinţă extraordinară în 
data de 13.07.2017 
    Având în vedere: 
- prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în 
MO, partea I, nr. 767/31.10.2003, 
- Cererea de finantare pentru activitatea sportivă desfăşurată de către 
Clubul Sportiv Școala de Karate Shodan Șagu, în anul 2016, înregistrată la 
Primăria com. Șagu sub nr. 2772 din 16.06.2017 
– Proiectul de hotărâre și Expunerea de motive a primarului comunei privind 
aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Școala de Karate Shodan 
Șagu, de susținere a pentru activitatea sportivă desfăşurată, în anul 2017 
- prevederile art.3, art.12, alin.(2) şi art.69 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000,modificată şi completată, 
 - art.3 alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, 
punct 9, lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare 
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,comuna 
Șagu, judetul Arad 
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.6 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
si completările ulterioare 
-  votul pentru a 10 consilieri, 1 abținere din totalul de 13 consilieri în 
funcţie, din care sunt prezenţi la şedinţă 10 consilieri,   

         In temeiul art 45 ,alin. 1 şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
      Art.1.– Se aprobă susţinerea financiară a Clubului Sportiv Școala de 
Karate Shodan Șagu, de susținere a pentru activitatea sportivă desfăşurată, 
în ramura de sport ”karate” în anul 2017, conform contractului prevăzut în 
ANEXA nr.1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 



      Art.2.- (1)- Clubul Sportiv Școala de Karate Shodan Șagu va asigura 
dezvoltarea mişcării sportive de performanţă pe raza comunei Șagu, 
respectând angajamentele asumate în cererea de finanţare, transpuse în 
documentul intitulat „PROGRAM DE SUSȚINERE A ACTIVITĂȚII SPORTIVE”, 
în anul 2017 - ANEXA nr.2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă 
din aceasta. 
              (2) - Consiliul local al comunei Șagu va asigura finanţarea a 
Clubului Sportiv Școala de Karate Shodan Șagu pentru activităţile sportive 
cu suma de 9390 lei, conform solicitării de finanţare necesară, prevăzută în 
bugetul local pe anul 2017 la Cap. 24.67.05.01 ”finantarea activitatilor 
sportive”. 
             (3)– Pentru bugetul anului 2017 se va avea în vedere alocarea 
sumei de 9390 lei, conform solicitării de finanţare, pentru a asigura sprijin 
financiar a Clubului Sportiv Școala de Karate Shodan Șagu pentru 
activităţile sportive desfăşurate de sportivi în anul 2017. 
             (4)– Decontarea cheltuielilor se va face conform Metodologiei de 
decontare, ANEXA nr. 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă 
din aceasta. 
      Art.3.- Se împuterniceşte Primarul comunei Șagu să semneze 
contractul de finanţare, prevãzut în ANEXA nr. 1, care face parte din 
prezenta hotărâre. 
      Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Şagu şi se comunică prin grija secretarului comunei Șagu 
cu: 
 -  Instituţia Prefectului - Judeţul Arad  
 -  Contabilitatea Primăriei comunei Şagu 
 -  Clubul Sportiv Școala de Karate Shodan Șagu 
 -  va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu și 
pe site-ul propriu www.primariasagu.ro 
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