JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
privind aprobarea susţinerii financiare a activitatii sportive desfăşurată de către echipa de
fotbal Viitorul Platonesti, în anul competiţional 2013- 2014-returul campionatului
Consiliul Local al comunei Platonesti,judetul Ialomita intrunit in sedinta ordinara din
data de 27 februarie 2014;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Platonesti, judetul Ialomita
- prevederile art.3, art.12, alin.(2) şi art.69 din Legea educaţiei fizice şi sportului,nr.69/2000,
modificată şi completată,art.3 alin.(2), art.11, art.12, şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
In baza art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.6 şi art.115, alin.(1), lit.”b” si art.45
alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. – Se aprobă susţinerea financiară a AS Viitorul Platonesti, pentru activitatea sportivă
desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2013-2014-returul campionatului .
Art.2. (1) - Consiliul local al comunei Platonesti va asigura finanţarea a AS “Viitorul
Platonesti”
pentru activităţile sportive ale echipei de fotbal cu suma de 15.000 lei, pentru returul
campionatului necesară în timpul campionatului, prevăzută în bugetul local pe anul 2014 la
Cap. 24.67.02.05 ” finantarea activitatilor sportive”.
(2) – Decontarea cheltuielilor se va face conform Metodologiei de decontare, ANEXA nr.1 la
prezenta hotărâre.
Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Ialomita;
- Compartimentului contabilitate;
- Asociatia sportiva “Viitorul Platonesti”;
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ANEXA nr.1
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METODOLOGIA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR

1. Pentru meciurile acasă – în termen de 5 zile vor prezenta documente financiar – contabile
justificative, la nivelul sumelor acordate;
2. Pentru meciurile în deplasare – termen de decontare 5 zile vor prezenta documente
financiar – contabile justificative, la nivelul sumelor acordate;
3. Pentru plată arbitri şi observatori – se justifică cu delegaţia oficială a F.J.F, sumele aprobate
sunt valori brute.
4.Pentru achizitia de echipament sportive si alte materiale se vor prezenta compartimentului
contabilitate din cadrul Primariei Platonesti, documente justificative
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