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HOTĂRÂREA Nr.145
din 22.09.2009
privind aprobarea susţinerii de către Oraşul Nădlac a activităţii Asociaţiei Sportive
„PRO NADLAC”
Consiliul
22.09.2009,
Având în
-

-

Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
vedere :
expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10817/2009
cererea A.S. „PRO NADLAC” cu sediul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie
nr.30,
asociaţie
non-profit
înregistrată
în
registrul
Sportiv
–
AR/F/00004/2005,
înregistrată
la
primăria
oraşului
Nădlac
sub
nr.11226/02.09.2009
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport;

În temeiul art. 36 alin. 2 lit.(b) şi lit.(e) şi a art.45 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă susţinerea de către Oraşul Nădlac cu sediul în str. 1 Decembrie
nr.24 a activităţii Asociaţiei Sportive „PRO NADLAC” cu sediul în oraşul Nădlac, str. 1
Decembrie nr.30, obiectul acestei susţineri fiind promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive
precum şi a imaginii oraşului Nădlac în plan naţional şi asigurarea condiţiilor organizatorice şi
materiale de practicare a jocului de fotbal la nivel de performanţă.
Susţinerea activităţii se va derula în următoarele condiţii:
(1) Oraşul Nădlac se obligă:
-să sprijine financiar, în condiţiile legii, activitatea sportivă a echipei A.S. „PRO NADLAC” .
Contribuţia Oraşului Nădlac se va stabili anual în funcţie de performanţele sportive
obţinute de A.S. „PRO NADLAC” şi în funcţie de limitele bugetare.
(2) Asociaţia Sportivă „PRO NADLAC se obligă:
-să acorde la toate meciurile acces, tuturor persoanelor, cu excepţia acţiunilor caritabile;
-să promoveze imaginea oraşului Nădlac şi a Consiliului Local al oraşului Nădlac prin
inscripţionarea vizibilă, pe faţa sau spatele tricoului de joc, a însemnelor acestora;
-să participe la acţiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin jocuri
demonstrative;
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Art. 2. Activitatea financiară a A.S. „PRO NADLAC”, cu privire la modul de cheltuire a
sumelor alocate de către Consiliul Local al oraşului Nădlac, va fi controlată de către
Compartimentul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului .
În acest sens, A.S. „PRO NADLAC” va pune la dispoziţia Compartimentului Audit Public
Intern toate documentele legate de sumele alocate asociaţiei de către Consiliul Local al
oraşului Nădlac.
Art. 3. Oraşul Nădlac nu preia si nu răspunde de nici un fel de eventuale debite sau
obligaţii financiare sau de altă natură ale A.S. „PRO NADLAC”, contracte încheiate anterior
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Contribuţia Consiliului Local Nădlac pentru anul 2009, în vederea sprijinirii
activităţii sportive a echipei de fotbal „PRO NĂDLAC” se va aproba ulterior printr-o viitoare
hotărâre de consiliu de rectificare a bugetului .
Art. 5. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul oraşului şi se
comunică :
- A.S. „ PRO NADLAC „
- compartimentul audit public intern
- compartimentul administrarea patrimoniului local
- compartimentul contabilitate-casierie
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlului Legalităţii Actelor,
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartiment Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă
Faur Maria Carmen
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