
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                PROIECT                     CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZǍ                             S.T.: 581/20.09.2017                                         pentru legalitate                                                                                                                       Secretarul Sectorului 6,                                                                                                  Demirel Spiridon                                                                                                                                  HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Clubul Sportiv Rapid Bucureşti   Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; Ţinând cont de adresa nr. 1018/04.07.2017 emisă de către Clubul Sportiv Rapid Bucureşti; Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local  Sector 6; În temeiul art. 18^1  alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. j) şi lit. q) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   Consiliul Local al Sectorului 6,    HOTĂRĂŞTE:  Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Clubul Sportiv Rapid Bucureşti. Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ              pentru legalitate                                                                                          Secretarul Sectorului 6,                            Demirel Spiridon  Nr.: Data: 



  EXPUNERE DE MOTIVE  Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice. Ţinând cont de prevederile art. 18^1  din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare, prin care autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot aloca sume din bugetul local cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat şi pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Văzând adresa nr. 1018/04.07.2017 emisă de către Clubul Sportiv Rapid Bucureşti prin care ni se solicită finanţarea activităţii şi programelor sportive ale Clubului Sportiv Rapid Bucureşti, în limita a maxim 5% din bugetul aprobat pentru Primăria Sectorului 6.  Ţinând cont de art. 81 alin. 2 lit. q) din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin care consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, în principal, următoarele atribuţii: hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. În raport cu prevederile legale mai sus menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea cooperării/asocierii cu Clubul Sportiv Rapid Bucureşti. PRIMAR,  Gabriel Mutu     



DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ      RAPORT DE SPECIALITATE   Prin adresa nr. 1018/04.07.2017 emisă de către Clubul Sportiv Rapid Bucureşti, se solicită sprijin pentru finanţarea activităţii şi programelor sportive ale secţiei de handbal feminin  conform prevederilor art. 18^1  din Legea nr. 69/2000 educaţiei fizice şi sportului cu  modificările şi completările ulterioare, prin care autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot aloca sume din bugetul local, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, şi pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Ţinând cont de art. 81 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare prin care: (2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, în principal, următoarele atribuţii: ...q) hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. Ţinând cont de cele menţionate mai sus, este necesară solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea cooperării/asocierii cu Clubul Sportiv Rapid Bucureşti.   DIRECTOR GENERAL, DORU MANOLACHE      


