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Nr. 8/ 6 / 27.02.2017

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, primarul comunei Beriu, supune dezbaterii publice în procedură de urgenţă,
următorul proiect de act normativ:
➢ Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizaţiei datorată de
Consiliul Local al Comunei Beriu , în calitate de membru fondator al Asociaţiei
Sportive ,,BERIANUL,, pentru anul 2017
Expunerea de motive a primarului şi proiectul de hotărâre pot fi consultate pe pagina proprie de
internet cât şi la secretarul comunei. Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu
privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice la secretarul comunei sau prin email, la
adresa de email (primariaberiu@gmail.com) în perioada 27.02-13.03.2017.
În cazul în care sunt depuse propuneri, sugestii şi recomandări în data de 14.03.2017,
începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a
Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului
local al comunei Beriu în şedinţa ordinară care va avea loc în luna martie 2017.

P R I M A R,
Emil Moise BÎC

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com
PROIECT nr. 16/2017
HOTĂRÂREA nr. /2017
privind aprobarea contribuției sub formă de cotizaţiei datorată de Consiliul Local al Comunei Beriu , în calitate de
membru fondator al Asociaţiei Sportive ,,BERIANUL,, pentru anul 2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU ; JUDEŢUL HUNEDOARA
Având în vedere:
expunerea de motive nr. 6/16 /27.02.2017 a primarului comunei Beriu ;
Prevederile bugetului general al comunei Beriu pe anul 2017;
Calitatea de asociat al Consiliului Local al Comunei Beriu în cadrul Asociaţiei Sportive
,,BERIANUL,, ; nevoile asociaţiei şi activităţile ce urmează să se deruleze ;
Văzând prevederile punctului 7 din Actul Constitutiv actualizat al Asociaţiei Sportive ,,Berianul,, şi
art.10(2) din Statutul asociaţiei potrivit cărora ,,cotizaţia Consiliului Local al comunei Beriu, în calitate de membru
al Asociaţiei, se va stabili anual, prin hotărârea consiliului local,,;
Tinând seama de Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică,
republicată, cu modificările si completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 71 alin. 3 lit.c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 ; ale art.46
alin. 1 lit. a din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; ale Legeii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale , cu modificările şi completările ulterioare;
Precum şi ale art.36 alin.(6), lit.a) punct 5 şi 6 şi art.45, alin.2 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă contribuţia sub formă de cotizaţie, în sumă de 50,00 mii lei din Subcap. 67.02.50-Alte
servicii culturale Titlul. 20 al bugetului local al comueni Beriu pe anul 2017, a Consiliului Local al comunei Beriu
în calitate de membru fondator al Asociaţia Sportive ,,BERIANUL,, pentru anul 2017.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei se încredinţează compartimentul buget contabilitate.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Asociaţiei Sportive ,,Berianul,,
- Primarului Comunei Beriu ;
- Compartimentului buget contabilitate din cadrul primăriei şi se aduce la cunoştinţa
publică prin afişare.
Beriu 27.02.2017
Iniţiator,
PRIMAR,
ing.Emil Moise BÎC

Vizat,
SECRETAR,
Ionela FIRIDON

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU
PRIMAR
NR. 6/16 /27.02.2017
Expunere de motive
La proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizaţiei datorată de Consiliul Local al
Comunei Beriu , în calitate de membru fondator al Asociaţiei Sportive ,,BERIANUL,, pentru anul 2017

Asociaţia Sportivă,,BERIANUL,, a dobândit personalitate juridică la data de 16. 10. 2010, conform
actului constitutiv, fiind înscrisă în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la grefa Judecătoriei Orăştie, prin
Închierea Civilă nr. 28/PJ/A/16.10.2010.
În anul 2015 prin Încheierea Civilă nr. 13/PJ/A/A/2015 au fost aduse modificări în ce priveşte Statutul
acestei Asociaţii. Una din modificări vizează art. 10 în sensul introducerii a două alineate, printre care :
,,Art.10. (2 ) Cotizaţia Consiliului Local al comunei Beriu, în calitate de membru a asociaţiei se va stabili
anual, prin hotărârea consiliului local.,,
Având în vedere cotizaţia membrilor asociaţiei sportive- persoane fizice în sumă de 10 lei /lună şi
scopul unei asemnea asociaţii de a promova şi organiza acţiuni sportive menite să contribuie la
îmbunătăţirea stării de sănătate şi dezvoltare spirituală a tinerilor în special, precum şi punerea la dispoziţia
locuitorilor comunei de a petrece timpul liber prin participarea în calitate de spectatori la aceste acţiuni;
Raportat la numărul de locuitori ai comunei Beriu şi beneficiul activităţilor sportive , cotizaţia Consiliului
Local în calitatea sa de asociat poate fi stabilită aşa cum s-a prevăzut în bugetul local la suma de 50,00 mii lei.
În fundamentarea acestei sume, precizez următoarele :
A. Obiectivele pe care echipa de fotbal a Asociaţiei sportive Berianul le urmăreşte, pentru anul competiţional
2017, sunt:
a) obiectiv general – desfăşurarea de activităţi sportive de fotbal, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea
de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive, precum şi alte activităţi conexe acestora;
b) obiective specifice: - obţinerea de rezultate sportive deosebite în vederea dezvoltării ramurii sportive fotbal din
comuna Beriu;
- menţinerea poziţiei pe unul dintre locurile care asigură promovarea la sfârşitul sezonului competiţional;
- promovarea spre marea performanţă prin intermediul echipei de fotbal a Asociația Sportivă Berianul jucătorilor
de fotbal autohtoni, depistaţi şi pregătiţi în cadrul structurilor sportive de specialitate din comuna Beriu.
B. Sumele necesare atingerii obiectivelor propuse in anul 2017 pentru Asociația Sportivă Berianul se
structurează astfel:
1. Plată arbitri şi observatori
7.000 lei
2. Cheltuieli de masă
6.300 lei
3. Echipament sportiv
1.800 lei
6. Taxe de înscriere, vize, asist.med. 1.000 lei
7. Costuri resurse umane:
30.700 lei
6.Transport
1.800 lei
8. Costuri administrative
1.000 lei
10. Rechizite şi materale consumabile 400 lei
TOTAL GENERAL =50.000 lei
C. Metodologia de decontare a cheltuielilor
1. Pentru meciurile susţinute acasă şi în deplasare, vor prezenta documente financiar – contabile justificative, la
nivelul sumelor acordate, până la solicitarea altei tranşe de finanţare – pentru următoarea etapă;
2. Pentru plată arbitri şi observatori – se justifică cu delegaţia oficială a F.R.F(contract civil de remunerare),
sumele aprobate sunt valori brute.

3. În situaţia în care, din motive obiective, apar economii la unele categorii de cheltuieli, conform,
acestea pot fi folosite pentru acoperirea eventualelor depăşiri la restul categoriile de cheltuieli aprobate,
încadrându-se în plafonul maxim aprobat pentru finanţare.

În concluzie, având în vedere Statutul actualizat al asociaţiei, precum şi prevederile Legii educaţiei
fizice şi sportului nr. 69/2000 ; OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; ale Legeii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare;
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
supun proiectul spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată.
Beriu, la 27.02.2017
PRIMAR,
Ing.Emil Moise BÎC

