
JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI LISA

HOTARAREA NR"14
din 11 .07.2016"

- privind aprobarea finantarii ca suma de 1000 lei a unei competitii sportive
pe raza comunei Lisa

Consiliul Local al comunei Lisa , judetul Bragov; lntrunit in sedinta
extraordinara in data de 11 "07.2Q16,

Avdnd in vedere cererea nr.37l 11.01.2016 a dlui Guseila Mihai presedinte
a Clubului Sportiv "Magura" Codlea princare solicita sprijin financiar in vederea
desfasurarii in luna august 2016, perioada 12-15.08.2016, a unui concurs de Turism
Sportiv si Orientare in satul Breaza cu urcare pe munte , locatie aflata pe raza UAT
Comuna Lisa , care fac sa fie cunoscuta zona noastra , concurs cuprins in
Calendarul Sportiv pe anul 2016 al Federatiei Romane de Turism Sportiv si al
Federati^ei Sportul pentru toti , ca etapa a Campionatului National,

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului ,

ale Legiinr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabiledin fonduri publice
alocate pentru activitati nonprofit de interes general , ale Crdinului Agentiei Nationale
pentru Sport nr.13012006 , modificat, privind finantarea nerambursabila din fonduri
publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si a asociatiilor pe ramura de
sport judetene, privind transparenta decizionald in administratia publicd;

ln temeiul prevederilor art. 36 alineatul (6) , art.39 alinl si art.115 alin.1 lit.b)
din Legea nr" 21512001 privind adrninistralia publicd locali, republicatd, cu
modificarile ulterioare,

HOrAnAgre:

Art.1 Se aprobd acordarea unui sprijin in cuantum de maxim 1000 lei in
materiale publicitare, specifice turismului in vederea desfasurarii activitatii sportive de
orientare turistica Cupa Magura Codlea editia XXIV Clubului Sportiv Magura
Codlea.

Art.z" Cu aducerea la Tndeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleazd
compartimentul financiar contabil din cadrul primariei comunei Lisa
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