RoMAxla

JUDBTUL ARGE$
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULrII TOPOLOVENI

HorAnAnE
Nr.24 din 26 martie 2020
privincl aprobarea Ghitlului Solicitantului pentru finantarea nerambursabila din fondurile bugctului local al orasului
Topoloveni , pentru proiectele sportive

Consiliul Local al oragului Topoloveni, judetul Argeg, intrunit in gedin{a ordinari, publici, la
data de 26 martie 2020;

Avdndin vedere :

Referatul de aprobare nr.2785 din 20.03.2020 al Primarului oragului Topoloveni, in calitate de
initiator al proieitului de hotdrAre referitor la aprobarea " Ghidului solicitantului " pelttrtt finantarea
nerambursabila din fondurile bugetului local al orasului Topoloveni , pentru proiectele sportive'
- Raportulde speciatitate nr. 2465 din 11.03.2020 alserviciului Economic pentru proiectul de

-

hotdrAre cu

titlu

de mai sus;

-

Draft-ul Ghidul Solicitantului , prevdzut ca anexd la hotdrAre;
Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Vdzhnd prevederile:
- Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentrtt activitati
nonprofit de interes general;
- Art.l29 alin.(7) lit.f) din Codut administrativ aprobat prin O.U.G. nr.5712019;

in temeiul xart.l39 alin.(3) lit.a) coroborat cu aft.140 alin.(l) din Codul Adrninistrativ aprobat prin
OUG nr.57l2019;

HOTAnA$rE:

Aprobd Chidul Solicitantului privind regimul finantarilor nerantbursabile din lbndurile
bugetului local ai Orasutui Topoloveni alocate pentru activitati nonprofit de interes local - l)ollenittl Sport.

Art.l.

prevdzut aldturat qi care devine parte integrantd din hotdrAre.

Art.Z. Primarul oraEului Topoloveni, prin personalul de specialitate din cadrtrl compartimentelor de
resort, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotlrdri.

Art.3. (l) Secretarul general al oraqului Topoloveni comunic6 prezenta hotdrAre: Prefectului
judelului Argeq pentru exercitarea controlului de legalitate; Primarului si ViceprimarLrltri OraqulLri
Topoloveni; Comp.Juridic din cadruI primdriei; Oricdror altor persoane interesate.
(2) Compartimentul ,.Rela1ii Publice" va aduce la cunoqtin{5 public5^prezellta hotirrAre prin
publicare in Monitorul Oficial Local al Oiasului Topoloveni - Subeticheta "HOTARAnIlf AU'foRITATIl
DELIBERATIVE" - care poate fi accesat de la urmdtoarea adresS:
wrvw.c,i arges.ro/en/rveb/topo Ioven i/mon itoru l-o fi cia[-local.

PRE$EDI
Nicol

DE
hivul

Secretar

al UAT Orasul Topoloveni

Ungureanu

Aceasu

a lbst adoptate cu

DOSAR NR.V / 2O2O
Sedinta Ordinari a Consiliului l-ocal al oraEului Topoloveni
Data: 26 Martie 2020

clin totalul

cle

t{

