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HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al judeţului
Argeş pentru proiectele structurilor culturale, de tineret şi sportive,
conform Legii nr.350/2005, pe anul 2015
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş şi Raportul nr.6812/19.05.2015 al Serviciului Relaţii
Internaţionale, Tineret, Cultură;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.18/30.01.2015 prin care s-a
aprobat metodologia de acordare a finanţării nerambursabile de la bugetul
local, alocate pentru activităţi nonprofit, conform Legii nr.350/2005 şi
pentru proiectele structurilor sportive ;
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr.159/29.04.2015,
prin care s-a constituit Comisia de analiză şi selecţie a proiectelor în
vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean
Argeş nr.18/30.01.2015.
Monitorul Oficial al României nr.55, partea a-VI-a, din data de
23.05.2015;
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
actualizată;
Art.91, alin.5 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
actualizată și republicată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă finanţarea nerambursabilă de la bugetul local al
judeţului Argeş pentru proiectele structurilor culturale, de tineret şi sportive,
potrivit Legii nr.350/2005, pe anul 2015 , conform anexelor 1 și 2 , parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Sumele acordate Clubului Sportiv Handbal Club Argeș de
către Consiliul Județean Argeș vor fi virate în tranșe și vor fi folosite în mod
egal de echipa de juniori și de seniori.

(2) Prima tranșă va fi de 300.000 lei, iar acordarea următoarelor
tranșe va fi condiționată de justificarea sumelor primite.
(3) Din sumele acordate de către Consiliul Județean Argeș nu se vor
achita remunerații sportivilor.
Art.3. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale, Tineret,
Cultură și Comisia de analiză şi selecţie a proiectelor de tineret vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Comisiei de analiză şi selecţie a proiectelor de tineret;
Serviciului Relaţii Internaţionale, Tineret, Cultură.
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