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HOTĂRÂREA nr.30 
din 27.02.2004 

privind aprobarea finaţării Proiectului de program al Asociaţiei Spotrive Şcolare “Tajovsky” 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2004, 
 Având în vedere: 

- cererea nr.2656/2004 al Asociaţiei Spotrive Şcolare “Tajovsky”; 
- Raportul compartimentului de specilitate nr.2674/2004 
- Proiectul de finanţare a progamului sportiv ”Participarea membrilor A.S.Ş.”Tajovsky” la 

competiţii sportive pe durata semestrului II al anului şcolar 2003-2004”. 
- Certificatul de identitate sportivă nr.0000427 al Asociaţiei Sportive Şcolare “Tajovsky”; 
- prevederile art.69 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000; 
- prevederile Capitolului II, punctul 4, lit h-j din Ordonanţa de urgenţă nr.45/2003 privind 

finanţele publice locale. 
- 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, protecţie copii, 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 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 membrilor Asociaţiei 
Sportive Şcolare Tajovsky la competiţii sportive pe durata semestrului II al anului şcolar 2003-2004“ din 
bugetul local , în sumă de 84.054.100 lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, sumă ce va fi acordată  
în 2 tranşe: în sem. I- 70.000.000lei, în sem. II- 14.054.100 lei. 
 Art.2. Finanţarea proiectului de program prevăzut la art.1 se va realiza în baza contractului 
încheiat între Consiliul local al oraşului Nădlac şi Asociaţia Sportivă Şcolară “Tajovsky”. 
 Art.3. Contractul-cadru de finanţare de programe spotrive de utilitate publică este cel prevăzut în 
Ordinul nr.149/2003, anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 
 Art.4. Se împuterniceşte primarul oraşului Nădlac prof. Ştefan Szuchanszki pentru semnarea 
contractului de finanţare a proiectului de program sportiv “Participarea membrilor Asociaţiei Sportive 
Şcolare Tajovsky  la competiţii sportive pe durata semestrului II al anului şcolar 2003-2004“ al Asociaţiei 
Spotrive Şcolare “Tajovsky . 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 
 - Primarului oraşului Nădlac; 
 - Compartimentului contabilitate din cadrul primăriei; 
 - Asociaţiei Spotrive Şcolare “Tajovsky” 
 - Prefecturii Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios. 
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