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H O T Ă R Â R E A  NR.  

 
 Privitor la: aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între 

Comuna Roșiile și A.C.S. ȘTIINȚA ROȘIILE prin 
Consiliul Local Roșiile și acordarea sumei de 2000 lei 
reprezentând cheltuieli arbitraj. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  15.10.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcție; 
 Având în vedere că domnul Ștefan Doru-Cezar a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în Şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 30.07.2021; 
 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre, expunerea de motive, referatul 
secretarului/raportul de specialitate nr. 3841/08.10.2021  referitor la aprobarea 
decontării unor sume de bani pentru desfășurarea în bune condiții a activității 
fotbalistice derulate la nivelul comunei Roșiile de către ACS ȘTIINȚA ROȘIILE, 
având în vedere turul campionatului de fotbal 2021-2022, sume reprezentând 
cheltuieli cu arbitrajul conform solicitării nr. 17/07.10.2021 a Președintelui ACS 
ȘTIINȚA ROȘIILE; Anexa nr. 1, pct. 23 a AJF Vâlcea pentru liga a VI-a; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roșiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ținând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roșiile;     
 În conformitate cu prevederile, art. 2, art. 3 alin. (1), art. 67 alin(2) lit b), 
art. 67, alin. 3, lit. (b) si art. 69 din L. 69/2000 privind  legea educației fizice și 
a sportului, cu modificările și completările ulterioare,  Anexa nr. II, pct. 9 lit. b din 
L. nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 46 alin. 1 lit. f), g) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare, art. 43 alin (2) din L. nr. 
55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, văzând și OAP 
nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor si programelor 
sportive, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația 
publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 
199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind 
Codul Civil;    
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