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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOTĂRÂREA NR. 47/2022 
privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului 

din oraşul Cristuru Secuiesc” pe anul 2022 

Consiliul Local al oraşului Cristuru Secuiesc întrunit la şedinţă extraordinară la data 
de 21 februarie 2022, desfăşurat în sistem hibrid, prin prezenţă fizică şi utilizând platforma 
online de videoconferinţă „Zoom”; 

Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre al primarului nr. 26 din 18 ianuarie 2022;
- referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr. 47/2022;
- Procesul verbal de afisare nr. 727 din 18.01.2022 al proiectului de hotărâre;
- referatul întocmit de compartimentul juridic, resurse umane şi relaţii cu publicul,

înregistrat sub nr. 50/2022; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 3 pentru sport, tineret, agrement, sănătate,

protecţie socială şi ocrotirea drepturilor omului, înregistrat sub nr. 145/2022; 
Ţinând cont de: 
- prevederile art. 69 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu

completările şi modificările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completările şi 
modificările ulterioare; 

- prevederile art. 34 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu completările şi modificările ulterioare; 

- prevederile art. 111 din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 106 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportivă; 

- revederile Ordinului nr. 130/2006 a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport,
privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de 
drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului  Local al oraşului Cristuru Secuiesc nr. 42/2022, privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022; 




