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CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
 

                                                                                              

           HOTARAREA Nr. 30 
pentru aprobarea susținerii financiare a  Clubului Sportiv Voința Lanurile, 

in anul 2020 
 

Consiliul local Ziduri, judetul Buzau ; 
 Avand in vedere : 

➢ referatul de aprobare al primarul inregistrat la nr. 4251/23.06.2020; 

➢ raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 4252 
/23.06.2020; 

➢ prevederile art. 3 alin. 1) , art.12, art.67 alin.(2) lit.b) si art. 69 din Legea 
nr. 69/2000, a educației fizice si sportului ; 

➢ prevederile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare 

pentru activitatea sportivă; 
➢ prevederile art.3 alin. (2), art. 11, art. 12, art. 20 lit. h) și lit. k) și anexa 

nr. 2 Cap. II pct.9 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale  ;  

➢ avizul comisiilor de specialitate nr. 98/30.06.2020. 

➢  In temeiul prevederilor  art. 139, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.- Se aprobă susținerea financiară a Clubului Sportiv Voința Lanurile, 

pentru activitatea sportivă desfășurată de către echipa de fotbal, in anul 
competițional 2020, conform  Contractului de finanțare prevăzut in anexa parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2.- Consiliul local al comuneri Ziduri va asigura finanțarea Clubului Sportiv 
Voința Lanurile, pentru activitatea sportivă a echipei de fotbal cu suma de 
15.000 lei, necesară in activitatea sportivă desfășurată în anul 2020.     

 Art.3.- Se împuternicește Primarul comunei Ziduri să semneze contractual de 

finanțare. 

 Art.4.- Secretarul comunei  va aduce la cunoștința publică și va comunica 
prezenta hotărâre autorităților interesate 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 



             Chiriac Fănică                                   Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  30.06.2020, cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu un număr de 13 

voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi la şedinţă. 

 


