
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 45 
DIN 21.04.2021

privind: aprobarea susținerii financiare a Clubului  Sportiv de drept public
”DINAMIC UNIREA” din comuna Unirea, județul Brăila,  în anul 2021 

Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 21.04.2021

Având în vedere:
- solicitarea de finanțare formulată de Clubul Sportiv de drept public ”DINAMIC UNIREA”
înregistrată sub nr.1801/19.04.2021,  
- Raportul de de aprobare al primarului comunei Unirea
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Unirea
- Rapoartele de avizare ale comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public și privat al comunei, urbanism, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii și control, comisia pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniştii publice și a drepturilor cetăţenilor si comisia
pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive și de agrement 
- art.3 alin.(1), art.12, art. 67 alin.(2), litera ̋ b ̏ și art. 69 din Legea nr. 69/2000 - Legea educației 
fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii de Guvern 
nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- 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 finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă susținerea financiară a Clubului Sportiv de drept public ”DINAMIC
UNIREA” din comuna Unirea, județul Brăila, pentru activitatea sportivă desfășurată în anul 
competițional 2021, conform contractului prevăzut în ANEXA 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.(1) Clubul Sportiv de drept public ”DINAMIC UNIREA” va asigura dezvoltarea
mișcării sportive de performanță pe raza comunei Unirea, respectând angajamentele asumate în 
contractul de susținere financiară. 
          (2) Consiliul Local al comunei Unirea, va asigura finanțarea Clubului Sportiv de drept
public ”DINAMIC UNIREA” pentru activitățile sportive ale echipei de fotbal cu suma de
20000 lei, necesară în activitatea sportivă desfășurată în anul 2021, sumă ce este prevăzută în 
bugetul local pe anul 2021 la Cap 67 subcapitol 67.05.01 ”Servicii recreative și sportive” 



          (3) Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor și a metodologiei de 
decontare, anexate la contractul de finanțare. 

Art.3. (1) Compartimentul achiziții publice va perfecta contractul de prestări servicii privind 
transportul jucătorilor pe baza programului competițional transmis de Asociația Județeană de 
Fotbal Brăila.

(2) Viceprimarul comunei împreună cu compartimentul economic vor asigura pentru 
întreaga perioadă materiale (var, mingi, plase, precum și alte materiale solicitate în urma 
verificărilor efectuate de Asociația Județeană de Fotbal Brăila) pentru desfășurarea în bune 
condiții a activității sportive. 

Art.4. Se împuternicește Primarul comunei Unirea să semneze contractul de finanțare, prevăzut 
în ANEXA, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.5. Secretarul general al comunei va comunica celor în drept prezenta hotărâre. 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,
TOPCIU GEORGETA BADIU RODICA ALINA


