ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Consiliu Local Ibăneşti
HOTĂRÂREA
NR.41 din 26.05.2017
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Atletic Kids
Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş întrunit în şedinţă ordinară în data 26 mai 2017.
Luând act de:
- cererea Asociaţiei Atletic Kids cu sediul în comuna Gurghiu, strada Petru Maior, nr.132, județul Mureș,
reprezentată prin domnul Mărginean Ovidiu în calitate de vicepreşedinte, înregistrată la Primăria Ibăneşti
cu nr. 1626/21.02.2017, prin care solicită sprijin financiar pentru participarea în ţară, la competiţii sportive
și care desfășoară activități sportive cu un un număr de cinci grupe de fotbal în care activează și copii de pe
raza comunei Ibănești;
- Hotărârea Consiliului Local Ibăneşti nr.23 din 24.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei
Ibănești pe anul 2017;
- referatul de specialitate nr.4632 din 19.05,2017 al Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe;
- expunerea de motive nr.4645 din data de 19.05.2017 prezentată de către primar;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ibăneşti;
Având în vedere:
- prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- prevederile art.3 şi art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art.69 din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin (2) lit. „d”, art.36, alin.(6) lit.”a” pct.6; alin (9) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică republicată;
Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.
În temeiul prevederilor art. 36 (1); art. 45 (2) lit.”a” ; art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă acordarea din bugetul local, a unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei, Asociaţiei
Atletic Kids cu sediul în comuna Gurghiu, strada Petru Maior, nr.132, județul Mureș, pentru participarea în
ţară, la competiţii sportive.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Ibăneşti și Compartimentul financiar contabil impozite și taxe.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului comunei Ibăneşti,
Asociaţiei Atletic Kids, Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe şi se aduce la cunoştiinţa
publică prin publicarea pe pagina de internet, www.ibanesti.ro
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