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 H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea reactivării echipei comunale de fotbal in cadrul Asociaţiei sportive “Ialomiţa

Consiliul local al comunei Suditi judetul Ialomita, analizand:
Proiectul de hotarare  nr. 27 din 03.07.2012 initiat de Arion Constantin, consilier local,  expunerea de motive 

inregistrata la nr. 2071 din 05.07.2012;
Certificatul de identificare sportiva nr. IL/F/00003 din 05.02.2002 emis de Directia pentru Tineret si Sport Ialomita;
In conformitate cu :
Prevederile  art. 3,alin. (1) si (2) , 21 lit. a si 25 alin.(2)  din  legea nr. 69/2000, legea educatiei fizice si  sportului;

             Prevederile art.36 alin  (2)  lit. d, (6) lit. a din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile 
si completarile ulterioare, prin care se asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind, 
educatia, tineretul si sportul;

In temeiul art. 36  alin.(2) lit d,alin.(6) lit.a,pct.3-6  si 45 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, adopta prezenta

 H O T Ă R Â R E

Art.1.-Aprobă reactivarea  echipei  comunale de fotbal  in cadrul Asociaţiei sportive “Ialomiţa- Sudiţi”,inregistrată 
la Direcţia judeţeană de Tineret şi Sport Ialomiţa sub nr. Il/F/00003/2002 .

Art.2.-Aproba alocarea  sumei de 6000 lei din bugetul local , care va fi cuprinsa in bugetul annual propriu al asoci-
atiei,cu urmatoarea destinatie: 2000 lei pentru obtinerea avizelor necesare inscrierii echipei de fotbal in campionatul jude-
tean, 2000 lei pentru asigurare echipament sportiv, 2000 lei combustibil .

Art.3.- Prezenta  hotărâre se  comunică Instituţiei Prefectului pentru controlul legalităţii şi Primarului comunei, 
pentru a asigura aducerea la indeplinire, prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier DOBRIU ARICLIA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei,

    VASILE  IOANA
Adoptată la Sudiţi,
Astăzi,10.07.2012
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