REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA COMUNEI STĂUCENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ СТЭУЧЕНЬ
PROIECT

DECIZIE
din _________________________ 2021

nr. __________

Cu privire la Demersul
AO „Fotbal Club Stăuceni”
Având în vedere Demersul Asociației Obștești „Fotbal Club Stăuceni”
privind alocarea mijloacelor financiare pentru participarea echipei locale la
campionatele și turneele de fotbal, precum și pentru pregătirea către
competițiile respective, în scopul promovării și dezvoltării fotbalului la nivel
local; în corespundere cu pct. 3 din Decizia Consiliului comunal Stăuceni nr.
2/18 din 05.03.2021 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între
Primăria com. Stăuceni și Asociația Obștească „Fotbal Club Stăuceni”, pct. pct.
2.1, 2.2, 6.1. și 6.2. din Acordul de colaborare aprobat prin Decizia sus-numită,
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) și alin. (5), art. 23 din Legea nr.
86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale, art. 7, art. 16 alin.
(2) și (8), art. 30 alin. (1), (6) lit. b) din Legea nr. 330 din 25.03.1999 cu privire
la cultura fizică şi sport; pct. 21 al Hotărârii nr. 1552 din 04.12.2002 pentru
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; în temeiul art. 14
alin. (2) lit. j), v) și art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administrația publică locală, Consiliul comunal Stăuceni DECIDE:
1. Se alocă Asociației Oștești „Fotbal Club Stăuceni” din comuna
Stăuceni, suma de 194601 (una sută nouăzeci și patru mii șase sute unu) lei,
conform Anexei, pentru pregătirea, organizarea și participarea echipei locale la
campionatul național Divizia B zona sud până la finele anului 2021.
2. AO „Fotbal Club Stăuceni” va prezenta contabilităţii Primăriei
rapoarte trimestriale privind valorificarea surselor financiare alocate de către
Consiliu, precum și raportul anual despre modul în care au fost utilizate
mijloacele financiare și bunurile acordate pentru organizarea și participarea la
campionat.
3. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama
Comisiei pentru educaţie, cultură, tineret şi sport, ocrotirea sănătăţii
(Preşedinte, dl Lilian Pereu).
Președintele şedinţei
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Secretar al Consiliului local
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