
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
ORASUL BOCSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea contractului de asociere dintre orasul Bocsa si Asociatia Sportiva
Metalul Bocsa

Consiliul Local Bocsa, intrunit in sedinta extraordinara;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului orasului Bocsa, raportul

Cornpartimentului Juridic, raportul Serviciului Economic, rapoartele comisiilor de
specialitate 1, 3 si 4;

Tinand cont de solicitarea A.S. Metalul Bocsa, inregistrata la Primaria orasului
Bocsa sub nr. 7114.01.2016;

In conformitate cu prevederile alt. 3, alin. (l) din Legea nr. 69/2000, a educatiei
fizice si sportului, actualizata;

Avand in vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale,
modificata;

in conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) si (e), alin. 6 lit. (a), pet. 6
alin.71it. (a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si
modificata;

In temeiul alt. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica local a,
republicata si modificata;

HOTARASTE

Art.1 Se aproba asocierea, intre orasul Bocsa cu sediuJ in orasul Bocsa, str. 1
Decembrie 1918, m.22, Jud.Caras-Severin si Asociatia Sportiva Metalul Bocsa, cu sediul
in orasuJ Bocsa, Str. Republicii, nr. 2-8, Jud.Caras-Severin, in vederea finantarii si
realizarii in COl11una actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive, prin
asigurarca conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocului de fotbal in
orasul Bocsa, precum si la nivel judetean.

Art.2 (1) Se aproba Contractul de asociere dintre orasul Bocsa si Asociatia
Sportiva Metalul Bocsa, pentru finantarea si realizarea in comun a actiunilor sportive
desfasurate de catre aceasta din unna.

(2) Contractul de asociere este anexa la prezenta hotararc si face parte
integranta din aceasta.



Art.3 (1) Contributia financiara a orasului Bocsa in cadrul contractului de
asociere este de 28.000 lei, de Ia bugetullocal, din cap.67.02. "Cultura, recreere si
religie", pentru activitatea sportiva a echipelor de fotbal Seniori si Juniori.
(2) Contributia financiara se efectueaza pentru returul campionatului Ligii a IV-a, Caras
Severin, Editia 2015-2016, respectiv perioada 01.02.2016-30.06.2016.
(3) Derularea contractului privind plata eontributiei va fi realizata in 4 transe, respectiv
prima transa de 10 000 lei, doua transe de 7 000 lei si 0 transa de 4 000 lei, astfel ca pana
la finele returului editiei 2015-2016, adica pana 1a data de 30.06.2016 se va acorda
integral finantarea in suma tota1a de 28 000 lei.
(4) Inainte de urmatoarea transa de finantare se vor prezenta documente pentru
deeontarea cheltuielilor, eOnf0l111celor aprobate prin prezentul contract, corobotate eu
prevederile Hotararii de Guvern nr.1447/2007- privind aprobarea Nonnelor financiare
pentru activitatea sportiva;

Art.4 Cu dueerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Servieiul
Economic din eadru1 Primariei orasului Boesa .

Art.5 Secretarul Orasu1ui Bocsa va eomunica prezenta hotarare in maxim 10 zi1e:
- Institutiei Prefeetului - Judetul Caras-Severin;
- Primarului Orasului Bocsa;
- Serviciului Economic;
- Asociatiei Sportive Metalul Bocsa;
- Compartimentului Juridic.

Contrasemneaza
Secretaru1 orasu1ui Boesa

Jr. Draghici Codruta Liliana
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