
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 228 

din 29 iulie 2021 

 
privind aprobarea  sumelor pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului 

local al Municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive pe semestrul II 2021 

 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 52.444 din 20.07.2021 inițiat de Primar prin Serviciul 

Activităţi Culturale, Sportive, de Tineret şi Locativ, privind aprobarea sumelor pentru finanțarea 

nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pentru proiecte 

sportive pe semestrul II 2021, 

b) Avizul Direcției economice, 

c) Raportul de specialitate al Direcției Juridice Contencios Administrativ și Administrație 

Publică Locală  nr.  53.002 din 22.07.2021, 

d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş. 

e) Amendamentul formulat în plenul Consiliului local 

 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 69/2000 art.(3).67^1,alin.(2), alin.(3) a educaţiei fizice şi sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

-  H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor 

Legii nr. 69/2000, 

-  în baza HG 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, 

cu modificările și completările ulterioare,  

-  Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 664/2018 Art.1alin.(2), 

completate cu Legea Nr.350, din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 

-  HCL nr. 156/2021, privind aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte 

sportive și aprobarea termenelor de depunere a  proiectelor sportive, 

- art.129, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „f” art.139 alin.(1),alin (3), lit. „a” din 

OUG 57/2019,  privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
Art. 1. Se aprobă, sumele privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului 

local al Municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive pe semestrul II 2021, prezentate în 

anexe. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: Anexa I- Sport de performanţă, Anexa II- 

Sportul pentru Toți, Anexa III– Sport Şcolar. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Activităţi Social-Culturale și Patrimoniale, Serviciul 

Activități Culturale,Sportive de Tineret și Locativ și Direcţia Economică. 

  

 



 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcției Activități Social Culturale, Patrimoniale și Comerciale, 

- Direcției Economice. 

 

 

 

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” și 1  vot „abținere”) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


