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H O T Ă R Â R E A  nr.  94 / 2020 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu  pe anul 2020 

 

Consiliul Local al Orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

Avand in vedere  proiectul de hotărâre nr. 99/24.08.2020,  referatul de aprobare al 

primarului orasului Geoagiu nr.  100 / 24.08.2020 prin care se propune rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al  Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu  pe anul 2020, raportul 

Compartimentului buget, financiar nr. 97/24.08.2020 și avizul favoral al Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local nr. 6050/25.08.2020; 

Reținând că a fost virată suma de 6,71 mii lei pentru indemnizatii   aferente suspendarii 

temporare a contractului de activitate sportive în cadrul Clubului Sportiv al orasului Geoagiu;  

            În baza dispoziţiilor: 

- HCL Geoagiu    nr. 42 / 2013 privind înfiinţarea Clubului Sportiv al Oraşului Geoagiu, persoană 

juridică de drept public, organizat sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Geoagiu    

- art. 2 alin. (1) pct. 47, art. 19 alin. (2), art. 67 alin. (1) lit. ”b” și art. 68 din Legea nr. 273/2006, 

privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- ale Legii nr. 115/2020  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 

În baza prevederilore art. 129 alin. (2) lit. ”a”,  alin (4) lit “a” si ale art. 139 alin. (3) lit. a 

din OG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T A R A S T E 

 

Art. 1 .   Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv ”Gloria” 

al orașului Geoagiu pe anul 2020, capitol 67.10 ”Cultură, recreere și religie”, paragraf 

67.10.05.01”Sport”, care se stabilește atât la venituri, cât și la cheltuieli la suma de 236,57 mii lei, 

conform anexei la prezenta hotărâre.    

Art. 2.   Curtea de Conturi va exercita controlul financiar asupra derulării activității finanțate 

din fondurile publice.   

Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara;  

- Primarului oraşului Geoagiu;  

- Compartimentului Buget, Financiar, Clubului Sportiv ”Gloria” al orașului Geoagiu; 

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

Geoagiu, 25.08.2020  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

           Zaharie Nicolae                                                                               Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu 11  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 11, cvorum necesar: 8 
 
 


