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HOTĂRÂREA nr. 24 
Din 28.03.2003  

privind aprobarea finanţării proiectului de program sportiv al Asociaţiei Sportive Şcolare 
„Tajovsky” 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac,întrunit în şedinţa extraordinară din 28.03.2003, 
 Având în vedre: 
 -Cererea nr. 2663/2003 al Asociaţiei Sportive Şcolare „Tajovsky” . 
 -Raportul compartimentului de specialitate. 
 -Proiectul de program de finanţare a participării la faza finală a campionatului naţional de judo 
–juniori I. 
 -Certificatul  de identitate sportivă nr. 0000427  al Asociaţiei Sportive Şcolare „Tajovsky” . 
 -Statutul Asociaţiei sportive şcolare „Tajovsky”Nădlac. 
 -Contract de societate pentru constituirea Societăţii civile particulare A.S.Ş.”Tajovsky” 
 -Prevederile art.69 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 . 
 -Prevederile art.11 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 -Prevederile art.38(2) lit.”p” şi lit.”x”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. 
 -Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi social culturale 
,culte,învăţământ,sănătate şi familie,muncă şi protecţie socială,protecţia copiilor,tineret şi sport.  
 -Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,agricultură,juridică şi de 
disciplină. 
 -Votul a 15 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi în funcţie,fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului local un număr de 17 consilieri. 
 În temeiul art. 46(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1. Se aprobă finanţarea proiectului de program sportiv „Participarea la faza finală a 
Campionatului Naţional de Judo-juniori I” al Asociaţiei Sportive Şcolare „Tajovsky” din bugetul local 
cu suma de 4.400.000 lei ,prezentat în anexa nr.1 la hotărâre. 
 Art.2. Această sumă se asigură pe bază de contract încheiat între Asociaţia Sportivă Şcolară 
„Tajovsky” şi Consiliul local Nădlac. 
 Art.3. Se aprobă Contractul de finanţare de programe sportive de utilitate publică din anexa 
nr.2 la prezenta hotărâre.  
 Art.4. Se împuterniceşte domnul Ştefan Szuchanszki primarul oraşului Nădlac să semneze în 
numele Consiliului local Nădlac , Contractul de finanţare  a Proiectului de program sportiv 
„Participarea la faza finală a Campionatului Naţional de Judo-juniori I” al Asociaţiei Sportive Şcolare 
„Tajovsky 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică : 
 -Primarului oraşului Nădlac. 
 -Compartimentului contabilitate al Primăriei. 
 -Asociaţiei Sportive Şcolare”Tajovsky”. 
 -Prefecturii Judeţului Arad,Direcţia pentru controlul de legalitate a actelor şi contencios 
administrativ. 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnat pentru legalitate 
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