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COMUNA CRETENI
CONSILIUL LOCAL

I IOTARAREA NR.46
cu privire la : aprobarea folosirii sumei de 6000 lei pentru anut 2021 din
bugetul local reprezentand sustinerea echipei de fotbal nrA.S. .Crefenio, din

Comuna Creteni,Judetul Valcea

Consiliul Local Cre{eni intrunit in gedin}d ordinara in data de 27.09.2021Ia
care participd un numdr de consilieri din totaiul de 1 1 c6ti sunt in functie;

Ydzdnd cd prin H.C.L. nr. 42 l2o2I doamna consilier Dragoi Viorica a fost
ales pregedinte de qedinld;

Avand in vedere referatul de aprobarea alprimarului comunei Creleni
1i Sporful de specialitate privind aprobaria folosirii sumei de 6000 lei pe anul
2_021 dinbugetul local reprezentand sustinerea echipei de fotbal,,A.S..CrEeni,, din
Comuna Creteni, Judetul Valcea. 
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Lund in considerare - ;raportul de avizareal comisilor pentru
invatamint,cultura, protectie sociala, activitatisportive si de agrement si Comisia
pentru programe de dezvoltare economico-social4buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala,
protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului Local Creteni,prin care
se propune admiterea proiectului de hotatare si raportul de avizare a legaliiatii
proiectului de hotarare intocmit de secretarul general al comunei Creteni.

Fiind indeplinite procedurile previntte de Legea 52/2003 privind
trahsparenta decizionala cuprivire la aprobarea actelor cu caracter normativ

In conformitate cu prevederile : Legii 273/2006 privind finantele publice
Anexa nr.2 .Cap II,pct.9,lit.b

- O'G nr 26/2000 cu privire la asociatiile si fundatiile cu modificarile si
complectarile ulterioare;

Art.25. alin(l) si art.67.alin.3 lit.b din Legea 69/2000-educatiei fizice si
sportului.



in temeiul art.l29
57/2019 cu 10 voturi
urmdtoarea:

,alinTlit.(f) , art.l3g alin.(l) ,art.196 alin.llit.a din OUG
"pentru" )),_ voturi "impotriv6" $i 1 ablineri",adoptd

J

HOTAnAnn
Art.l. Se aproba folosirea sumei de 6000 lei din bugetul local pentru anul202l

reprezentand sustinerea echipei de fotbal )) A.S.Creleni" din Comuna
Creteni,Judetul Valcea pentru ,taxe arbitraj, vize anuale a

. legitimatilor,combustibil,teste COVID-I 9.
Art.2.Primarul Comunei Creteni, va asigura ducerea la indeplinire a prezentei

hotarari prin compartimentele de specialitate iar secretarul comunei va aduce la
cunogtinJd publicd prezenta hotdrdre, prin afiqare gi o va comunica Instituliei
Prefectului - Judeful Vdlcea, in vederea exercitdrii controlului de legalitate,
primarului comunei Creleni gi compartimentului contabilitate din cadrul Prim6riei
comuSei Creteni.

Contrasemne za
Secretar general

Stuparu Nicolpe Alexandru

27.10.2021
Creteni


