
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SASCIORI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.78/2020
 privind  acordarea din bugetul local a unei sume de 45.000 lei   sub forma de finantari

nerambursabile pentru activitati non-profit de interes local pe anul 2020 

         Consiliul Local Sasciori, judetul Alba, intrunit în şedinţă – extraordinară cu convocare de 
îndată- în ziua de 31 august 2020; 

Luand in dezbatere:
   -raportul procedurii de selectie inregistrat sub nr..5851/31.07.2020, intocmit de comisia de 
evaluare numita prin HCL nr.80/2016;
  -raportul de specialitate  prin care se propune acordarea din bugetul local a unei sume de  45.000 
lei   sub forma de finantari nerambursabile pentru activitati non-profit de interes local pe anul 
2020 ; 
  -raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 buget-finante; 
 -raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2-sport; 
  -raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 juridica; 

 Având în vedere prevederile :
    -Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, precum si 
regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Sasciori 
aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.79/2016;
   -Prevederile Hotararii Consiliului Local nr.19/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei 
Sasciori pe 2020;
    -art.129 alin.(7) lit.“f” si art.155 lit.“c”,din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind codul 
administrativ.
      În temeiul  art. 139 alin.(1) coroborat cu art.196 (1) litera „a” din din  OUG nr. 57/2019 privind 
codul administrativ

H O T A R A S T  E  :

           Art.1.Se aprobă acordarea din bugetul local al comunei Sasciori a sumei de 45.000 lei sub
forma de  finantari nerambursabile pentru activitati non-profit de interes local pe anul 2020, dupa
cum urmeaza:

  - Asociaţia Sportiva Energia Săsciori, cu proiectul PARTICIPAREA ASOCIATIEI 
SPORTIVE  ENERGIA SASCIORI IN CAMPONATUL LIGA IV SENIORI SI JUNIORI, 
JUDETUL ALBA – cu suma de 30.000 lei

  - ACS Scoala de Fotbal Valea Frumoasei, cu proiectul  Dezvoltarea si consolidarea 
tuturor echipelor din cadrul ACS SCOALA DE FOTBAL VALEA FRUMOASEI si 
participarea la toate campionatele si competitiile organizate de AJF Alba in sezonul 
competitional 2020-2021, respectiv in campionatele de juniori B,C,D,E,F U10, F U9, 
Interliga Natiobala de Fotbal U7-U10, Campionatul Sperantelor Dragos Damian U8, 
Interliga Nationala de Iarna-care include Trofeul Ghe Ola si Trofeul Ghe Ene – cu suma 
de 15.000 lei

          Art.2.Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri răspunde dl. Morar Nicolae –Florin,  
Primarul comunei Sasciori.
      



    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 Hotarare se comunica:
                        - Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
                        - Primarului comunei Sasciori
                        - compartimentului contabilitate
                        - Asociatiilor  in cauza

Săsciori la 31 august 2020

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
 Consilier ,     p.Secretarul general al Comunei,

Pintilie Nicolae-Florian         Ilea Maria Monica

Prezenta Hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi favorabile, valabil exprimate, 
care reprezinta 86,66 % din numarul consilierilor in functie si 92,85 % din numarul consilierilor 
prezenti.


