
 

COMUNA SASCIORI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A nr.64/2021 

privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile persoanelor 
fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, aferent anului 2021 

 
Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă – ordinară- în ziua de 

20 octombrie 2021, ora 8,30; 
Luând în de zbatere: 
- Poiectul de hotărâre nr.175/03.09.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de hotărâre, 

primarul comunei Săsciori, dl. Nicolae Florin Morar; 
-Referatul de aprobare nr. 176/30.08.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de 

hotărâre, primarul comunei Săsciori, dl. Nicolae Florin Morar; 
-Raportul de specialitate nr. 177/30.08.2021 întocmit de către dl. MUNTEAN IOAN 

MARIUS , având funcția de consilier al Primarului comunei Săsciori ; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 -juridică și de disciplină, protecția 

mediului și turism 
 Având în vedere prev ed erile:  
- Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului art.11 alin(1):” Finanțarea programului 

național "Sportul pentru toți" se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat și din 
fonduri de la bugetele locale ; 

-Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările 
ulterioare; 

-art.129  alin.(1),  alin.(2)  lit.d).  din  O.U.G  57/2019  privind  Codul  administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.139 (3),  coroborat cu art.196(1) lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.Se aprobă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile persoanelor fizice 
sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, aferent anului 2021, cuprins în anexa 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de dl. Morar Nicolae-Florin, 
primarul comunei Săsciori. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în termenul şi în 
condiţiile prevăzute de legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.4.Prezenta hotărâre se înaintează şi se comunică la : 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Alba ; 
- Primarului comunei Sasciori; 
- Compartimentului contabilitate. 

 
Săsciori la 20 octombrie 2021 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 

CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 
GAVRILĂ  ILIE Maria-Monica Ilea 

 
 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 10 voturi favorabile, valabil exprimate, care 
reprezintă 66,66% din numarul consilierilor în funcție și 90,90% din numărul consilierilor 
prezenți, 1 abținere. 
 
 
 



 

 
Anexa nr. 1 la HCL NR. 64/2021 

 PRIMĂRIA COMUNEI S ĂSCIORI  

ROMÂNIA, 517660 SĂSCIORI, Judeţul ALBA 

Str. Principală, nr.363 
Tel./fax - 0258741110; 0258741755 

 
PROGRAMUL ANUAL 

pentru acordarea de finanţări nerambursabile persoanelor fizice sau persoanelor juridice 
fără scop patrimonial, aferent anului 2021 

 
Programele pentru care se acordă finanţare nerambursabilă sunt: 

✓ Programul „Sportul pentru toţi” 
Obiectivul general: 

Sprijinirea sectorului non profit în desfăşurarea activităţilor cu impact semnificativ asupra 
cetăţenilor şi vieţii comunitare din comuna Săsciori. 

Obiective specifice ale programelor şi catego rii de proiecte finanţate : 
1. Programul “Sportul pentru toţi”: 

Obiective specifice: 
✓ dezvoltarea activităţii sportive pe plan local; 

✓ atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi 
recreere; 

✓ menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului; 

✓ iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor la practicarea sportului. 
 

Categorii de proiecte finanţate: 
- Jocuri sportive (handbal, volei, baschet, fotbal etc.); 
- Concursuri triciclete, biciclete, role; 
- Atletism; 
- Mountain bike; 
- Tenis de câmp/Tenis de masă/Badminton; 
- Auto – Moto; 
- Şah/Biliard; 
- Dans sportiv; 
- Altele. 

 
Programul anual cuprinde o singură ssiune de selecţie a proiectelor. 
Alocarea financiară pusă la dispoziţie de către autoritatea finanţatoare, pentru anul 
2021 este de 30.000 lei: 

 
Nr. 
crt. 

Programe finanţate Suma alocată/Program (lei) 

1. Programul „Sportul pentru toţi” 30.000 
TOTAL 30 .000 

Săsciori la 20 octombrie 2021 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 

GAVRILĂ  ILIE Maria-Monica Ilea 
 
 
 


