
                                                                                                                                                  

 
ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

HOTĂRÂRE 

privind  acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei 

Daia, judeţul Giurgiu, în sumă de 15.000 lei,  alocată pentru activităţi nonprofit de interes 

local, valabil pentru anul 2021, pentru Asociaţia Sportivă Voinţa Daia 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

      Având în vedere: 

 - adresa nr. 1/08.04.2021 emisă de Asociaţia Voinţa Daia, înregistrtă la Primăria comunei Daia; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Daia, înregistrată la nr. 1931/09.04.2021; 

- referatul de specialitate ale Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe,  

înregistrat la nr. 1932/09.04.2021; 

- avizul  comisie economică, dezvoltare regională și integrare europeană; 

 - avizul comisiei juridică şi apărarea ordinii publice; 

- prevederile Legii nr. 350/2005 privind  regimul  finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

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

- prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.18 ind.1. alin.(2), lit.b din Legea nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul; 

- prevederile art.129, alin.(7) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- HCL nr. 13/28.02.2019 privind aderarea comunei Daia, judeţul Giurgiu, la Asociaţia Sportivă – Voinţa 

Daia-; 

 

În temeiul  art. 129 alin.1 şi alin.7, lit.a şi f,  şi art. 139, alin. 3, lit. a, din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

     Art. 1. Se aprobă  acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

comunei Daia, judeţul Giurgiu, în sumă de 15.000 lei,  alocată pentru activităţi nonprofit de interes 

local, valabil pentru anul 2021, pentru Asociaţia Sportivă Voinţa Daia. 

     Art. 2. Se aprobă contractul de finanţare conform Anexei nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

     Art. 3. Suma de 15.000 lei necesară finanţării, prevăzute la art.1,se suporta din capitolul bugetar 

67.02.05.01 – Sport, alin. 59.11 – Asociaţii şi fundaţii. 

      Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe 

și se va aducere la cunoștință publică, prin grija secretarului. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       Contrasemnează,                                          

       GHIDĂNAC FĂNEL                                                                       Pentru SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                          PĂUN IOANA     

Daia, 15.04.2021 

Nr.29 

           Adoptată cu 10 voturi pentru, __voturi împotrivă şi _abţineri din totalul de 10 consilieri prezenți 



 


