
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

  

HOTĂRÂREA NR.22 din 24.03.2020 

privind aprobarea contractului de finanțare nr.2256/19.03.2020 încheiat cu Asociația Clubul 

Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a 

educației fizice şi sportului 

 
        Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art.129 alin.(1) și alin.(2) lit. b) și d), coroborate cu alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.e) și f) din Codul 

administrativ aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

b) art.3, alin.(2), art.11, art.12 şi cele ale Anexei nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) art. 2 alin.(2) și (3), art.3 alin.(1), art.12 alin(2), art. 181, alin. (2), art. 671, alin. (3) si art. 69, alin. (1) și 

art.71 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

d) Ordinului M.T.S. nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor 

sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 
ținând cont de:  

a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.17 din 24 februarie 2020, privind aprobarea bugetului 

local al comunei Cornu pe anul 2020; 

b) Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr. 14/20.02.2020 privind aprobarea regulamentului de 
acordare a finanțărilor din bugetul local al comunei Cornu în anul 2020; 

c) procesul-verbal nr.2180/16.03.2020 elaborat de comisia de analiză și evaluare a cererilor de finanțare, 

constituită prin Dispoziția primarului comunei Cornu nr.24/4.03.2020; 
       luând act de : 

a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr.2281/19.03.2020; 

b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort, înregistrat sub  nr. 2309/ 20.03.2020; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia pentru pentru dezvoltare economică-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăţi 
comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, 

d)raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, comisia pentru muncă şi protecţie socială 

învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret, sport; 
   în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

              

  Art.1.- Se aprobă Contractul de finanțare a acțiunilor/activităților sportive din cadrul 

proiectului FOTBALUL ÎN COMUNA CORNU - TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ, încheiat între 

comuna Cornu și Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu, înregistrat sub 

nr.2256/19.03.2020, prevăzut în anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

Art.2. -  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Cornu, prefectului județului Prahova și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul 

Oficial al comunei Cornu pe site-ul  www.primariacornu.ro .  

 

președintele de ședință, 

Angelica-Elena IONESCU 

……………………………… 
 

contrasemnează pentru legalitate: 

secretarul general al comunei Cornu 

Daniela IANCU 

……………………………… 
 

http://www.primariacornu.ro/







