
ROMANIA
JUDETUL ILFOV

COMUNACHIAJNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finantiri nerambursabile
in anul 2017 din bugetul local al comunei Chiajna

Consiliul local al comunei Chiajna, intrunit in pedin{a ordinarii din data de 15.03.2017,
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Chiajna nr. 1319117 .01.2017;,
- referatul de specialitate nr.1318/17.01.2017 al Serviciului Financiar Contabilitate, Taxe qi Impozite;
- HotdrArea Consiliului Local Chiajna nr. 3 din 29.01.2016 privind aprobarea Regulamentului privind
regimul finanldrilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Chiajna alocate pentru activitAli
nonprofit de interes local, a Programului anual privind acordarea de finanJiri nerambursabile in anul

2016 din bugetul local al comunei Chiajna, precum gi a comisiei de evaluare pentru atribuirea

contractelor de fininlare nerambursabild, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiajna;

In conformitate cu prevederile:
- art. 15 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice

alocate pentru activitdli nonprofit de interes general, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Ordinului Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanJarea nerambursabild din
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat gi ale asocialiilor pe ramurA de sport
judetene qi ale municipiului Bucureqti;
- Legii nr. 6912000 a educatiei fizice qi sportului, cu modihcdrile 9i completiirile ulterioare;

- afi.25 lit.f.1 din Legea rtr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare;
- art. 36 alin.(9) 9i art.45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraJia publicd locald,

republicatd, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
in temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nt. 215/2001 privind administralia publicd locald,

republicat5" cu modificdrile pi completirile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l Se aprobd Programul anual privind acordarea de finanldri nerambursabile in anul 2017

din busetul local al comunei Chiaina. astfel:

Nr.
Crt.

Domeniul de activitate finanlat/
denumirea in busetul local

Suma aprobati pe domeniu de

activitate oe anul 2017 - mii lei-

I
Programe/proiecte pentru acliuni

sportive "Promovarea sportului de

performanta" : asocialii gi fundalii
8.000

Art.2 Finan{drile nerambursabile din
respectarea Regulamentului privind regimul
comunei Chiajna alocate pentru activitlfi
solicitantului.

bugetul local al comunei Chiajna, se acordd cu
finanftrrilor nerambursabile de la bugetul local al
nonprofit de interes local, precum qi a Ghidului



Art.3 incep6nd cu data prezentei, orice alte dispozilii confiare i$i inceteazd aplicabilitatea.

Art.4 Primarul comunei Chiajna prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire

prevederile prezentei hot5rAri.

Art.5 Prezenta hotirdre se aduce la cunogtinld public6, respectiv se comunicd primarului

comunei Chiajna gi Insituliei Prefectului Judefului Ilfov in vederea exercitdrii controlului cu privire la

legalitate.
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