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ANUNT

In conformitate cu prevederile Legii nr.52l2o\3 privind transparenta decizionala in

administratia publica, republicata se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare nr. 51 din

Z4.04,ZOZO privind aprobarea Programului anual de acordare a finantarilor nerambursabile din

bugetul comunei Peciu Nou alocate pentru activitati nonprofit de interes local pentru anul2020,

in domeniul sport..

potrivit art,7, alin2din Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia

publica, republicata, anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la

cunostinta publicului, in conditiile alin.(l), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea

spre avizare de catre autoritatile publice.

In termen de t0 zile de la publicare cei interesati pot depune in scris la registratura

primariei Peciu Nou, intre ore 8,00-16, propuneri , sugestii, opinii cu valoare de recomandare

privind acest document precum si :

- Prin email la adresa : conl-agt@,primariapgciun-9u.ro

- prin fax la nr.0256414826

- prin posta pe adresa primariei comuna Peciu Nou, nr.l89

- depuse la biroul de relatii cu publicul- Primaria comunei Peciu Nou.

Inspector,

Tunsu Adriana Simona
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CONSILIUL LOCAL AL

COMUNE! PECIU NOU

PRolEcr DE HorAnAne
Nr. 51 din 24'04'2020

privind aprobarea Progtamului anual de acordare a finantarilor

nerambursabile din bugetul comunei Peciu Nou alocate pentru activitifi
- - 

,"rpr"tit O" int.t6s local pentru anul 2020, in domeniul sport

Consiliul Local al comunei peciu Nou, jude{ul Timi$, intrunit in qedinld

ordinari in data de 

-;

Examinand proiectul de hotarAre privind aprobarea Programului anual

de acordare a finantarilo, n"r"rnbursabile din bugetul Comunei Peciu Nou'

alocate pentru activitili nonptotit de interes lolal pentru anul 2020' in

Jom"niui sportiv, proiect Oin iniliativa primaruluicomunei;

RelinAnd netJnatuf Oe rprobai" nt. gs+124.02.2020 al primarului comunei ' in

calitate de iniliator,
Analiz6nd ilaportul compartimentului de specialitate , inregistrat cu nr'

821122.04.2020 ;

V6zAnd avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local Peciu Nou;

Potrivit Prevederilor:
- Legii educalieifizicegi sportului nr' 69/2000, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare;
- ordinul nr. 664t201g privind finanlarea din fonduri publice a proiectelor

9i programelor sportive, cu modificdrile ulterioare;

Hotdrarea de Guvern nr.884t2001 pentru aprobarea Regulamentului

de punere in apficaie-a dispoziliilor Legii e{g_cgligi fizice 9i sportului nr' 69/2000;

- Hotdrareade'Guvern nr.'1447t2007privind aprobarea.Normelor

financiare in activ'rtaiea sportiv6, cu modificdrile 9i completdrile.ulterioare;

- Le gi-.ii. sitz003 privind transparehla decizionald in administralia

publicd, rePublicatd;
t-egii nr. 273;2OOO privind finanlele publice locale, cu modificirile

ulterioare;
- art.15 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor

nerambursabile din fonduripublice alocate pentru activitati nonprofit de interes

general , cu modificarile si completarile ulterioare;
- OrOonantei 5111gg8 privind imbunatatirea sistemului de finantare a

programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile

ulterioare;
in temeiul dispoziliunilor art. 129, art.133 alin(1) , art..139 9i art', 196 din

Ordonanla Oe Urgeriti ir. SltZ019 privind codul administrativ, cu modificirile 9i

completirile ulterioare, adoptdm prezenta

HOTANANT:

Art. 1. Se aproba Programul anual de acordare a finantarilor nerambursabile

Oin Uugei;f Corrti"i Peciu t{ou pentru anul 2020, in domeniul sport, conform

Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare'
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ROMANIA-JUDETUL TlMlt
COMUNA PECIU NOU

Peclu Nou, nr.189,307310' Tlmil

Telef on : 0256.414.500, 0256'414'20L

Farc 0255.414'825
www.PrlmarlaPeclunou'ro

e-mail: contact@prlmariapeciunou'ro

Nr,IN 834124,02,2020

Referatdeaprobarelaproiectuldehotfu0recuprivirela

privind aprobarea Programului anual de acordare a finantarilor nerambursabile din bugetul

comunei Peciu Nou alocate pentru activit'ti nonprofit de interes looal pentru anul 2020' in

domeniul sPort

Avdndlnvedere:

- mportul de specialitate al preqedintelui oomisiei de ovaluare proiecte finanfate nerambursabile

in donreniul sport, privind aprobarea Programului anual de acordare a finantarilor

nerambursabile din bugetul Comunei peciu Nou alocate pentru activit6ti nonprofit do interes

local pentru anvl2020,in domeniul sport'

- art.15 din Legea nr. 350/2005 privind regimul furantarilor nerambursabile din fonduri publice

alocate pentu activitati nonprofit de interes generar, ou modificarile si completarile ulterioare;

- ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr.66412018, privind fiuantarea din

fonduri publice a proiectelor 9i programelor sportive'

- ouc 57 din 20:p art.129 alh1, alin 4 lit (d), privind codul adminishativ'

Tinfud cont de HcL. Nr, 31 dtrL2r februarie 2020 privind aprobarea bugetului local aferent

anului 2020 pirtcare s-au prevazut sume pentru finanlarcanerambursabild ln domeniul sport'

priu prezentul proputr spre dezbatere qi udopturt a proiectul de hot6r6re privind aprobatea

programului anuat de acordare a finantarilor nerambursabile din bugetul comunei Peciu Nou

alocate pentru activitEfi nonprofit de interes local pentru atu|2020,in domeniul sport

Primart
Ing. DipI. Drigan Gabriel Rizvan
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Raport de sPecialitate

privind aprobarea programului anual de acordare a finantarilor nerambursabile din bugetul

comunei peciu N* uio.ut pentru "TJ*lrlir.r#t 
de interes local pentnr anul 2020' in

subsemnatul, Gheju sorln , tn calitate de pregedinte ln cadrul comisiei de evaluare

proiectelor de finanfare nerebursabil[ pentru aml2020 din bugetul Peciu Nou, av6nd ln vedere :

- art.Ls din Legea w.350t2005 privind regimul frnantarilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modifioarile si

comPletarile ulterioare;

- ordonantei 51/lggg privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor,

proiectelor si actiunilor culturale, cu modifioarile si oompletarile ulterioare;

- Legii ttr.69l2000a educatiei fizicesi sportului ou modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 273 dtn 2006 att.l alin 2 lit. (e), art. 44 alin 1, privind finanlele publice locale

republicata cu modificfuite qi complectIrile ulterioare.

- Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr.66412018, priviud fiuantarea

din fonduri publice a proiectelor qi programelor sportive.

- OUG 52 din iOtg urt. 129 alnl, alin 4 lit (d), privind codul administativ'

Tinend cont de faptul o6 s-a aprobat bugetul looal al comunei Peciu Nou pentru awi2020

conform HCL. Nr. 31 din 2l februarie 2020, in cadrul oaruia a fost prevdzvtil finantarea

nerembursabilI din bugetul local a proieotelor sportive, fapt care necesitli aprobarea Programului

anual de acordare a finafdrilor nerenrbursabile'

Lu6nd tn considerare cele precizate v6 rog s6 prooedati la aprobarea celor mai sus

menfionate aferente proiectelor de finantare nerembursabila in domeniul sport'

lntocmit
Gheju Sorinw
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