ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2009 şi a cotizaţiei
Municipiului Oradea pentru anul 2009
Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41692 din 22.04.2009 prin care Direcţia Economică
solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2009 precum şi aprobarea
acordării sumei de 1.800.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie pentru anul 2009,
Clubul Sportiv „Fotbal Club Bihor Oradea” este organizat şi funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, (actualizată), a Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului
(actualizată), fiind structură sportivă de drept privat, având ca obiect de activitate susţinerea sportului de
performanţă în domeniul fotbalului atât în municipiul Oradea cât şi în judeţul Bihor.
Având în vedere prevederile O.G. nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului
Bucureşti, care reglementează criteriile şi condiţiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către cluburile sportive
de drept privat,
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 24/29.01.2009 privind aprobarea acordării sumei de
300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlu de cotizaţie parţială pentru anul 2009 şi Hotărârea Consiliului
Local nr.289/ 29.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe
anul 2009, prin care a fost aprobată finanţarea CS FC Bihor Oradea cu suma totală de 1.800.000 lei (sumă în
care sunt incluşi 300.000 lei aprobaţi prin HCL. 24/29.01.2009).
În temeiul art.36 alin.2 lit.a), b), d), alin.3 lit.c), alin.4 lit.a), alin. 6 lit. a) pct.6 şi art.45 alin. 2 lit.a) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă cotizaţia Municipiului Oradea la CS FC Bihor-Oradea pentru anul 2009, în sumă de
1.800.000 lei, conform Hotărârii Consiliului Local 289/09.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009.
Art.2. Se aprobă achitarea sumei de 1.500.000 lei, reprezentând diferenţa de cotizaţie a Municipiului
Oradea la CS FC Bihor - Oradea pentru anul 2009, având în vedere ca prin Hotărârea Consiliului Local 24/2009 a
fost acordată pentru CS FC Bihor - Oradea suma de 300.000 lei, cu titlu de cotizaţie parţială pentru anul 2009.
Art.3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2009, conform
Anexelor 1, 2, 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaţilor de la CS
FC Bihor-Oradea, pentru a aproba modificarea bugetului clubului corespunzător cotizaţiei aprobate şi de a stabili
obiectivele de performanţă corespunzătoare pentru anul în curs.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul
Primăriei municipiului Oradea şi CS FC Bihor-Oradea.
Art.6. Prezentele măsuri se vor comunica cu:
- Direcţia Economică
- CS FC Bihor-Oradea, prin grija Direcţiei Economice
- Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor
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