
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                              

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                       
 

                                                                HOTĂRÂREA  

                                                       Nr. 71  din  31.05.2018 

 

privind finantarea nerambursabila a proiectelor culturale si 

sportive pentru anul 2018 

 

Consiliul local al Orasului Tautii Magheraus întrunit în sedinta ordinara din data  

de  31.05.2018, sedinta legal constituita,  

Analizând expunerea de motive, raportul comisiilor de evaluare, raportul Serviciului Financiar 

Conrabil nr. 6197/24.05.2018, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local si avizul de 

legalitate al secretarului orasului Tautii Magheraus,  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes gereral, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Hotarârea Consiliului local nr.22/2018 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru anul 2018, HCL nr.25/2018 cu privire la depunerea si selectia proiectelor/programelor 

sportive/culturale/de tineret cu finantare de la bugetul local al orasului Tautii Magheraus pentru anul 

2016.  

În temeiul Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, art. 36  

alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. a), punctul 4 si 6, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din  

Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala republicata, a Legii nr.52/2003  

privind transparenta decizionala în administratia publica,  

Consiliul local cu votul majoritatii  

                                                     

                                                          HOTARASTE 

Art.1 Se aproba finantarea nerambursabila din bugetul local al orasului Tautii Magheraus a 

proiectelor sportive si culturale pentru anul 2018 conform anexei 1 la prezenta.  

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul orasului prin  

Serviciul Financiar Contabil.  

            Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului judeţul Maramureş  

- Primarul oraşului Tautii-Magheraus; 

- Compartimentul financiar contabil 

- Asociatiilor beneficiare 

 

 
                                                             Presedinte de ședință 
                                                               Lauran Marin Florin 
 
 

                                                                                                               Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan          

 
 
Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie  

Adoptata cu unanimitate 

Nr . 71 /31.05.2018        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 



 

 

Raport al Comisiei de evaluare a proiectelor cu finantare nerambursabila 

din bugetul general al orasului Tautii Magheraus pe anul 2018 conform 

HCL nr. 22/17.02.2018 
 

 In  sesiunea de selectie a proiectelor cu finantare nerambursabila din bugetul general al 

orasului Tautii Magheraus pe anul 2018 conform HCL nr. 22/17.02.2018 au fost depuse un 

numar de 5  proiecte, din care 3 proiecte pentru domeniul cultural si 2 proiecte pentru domeniul 

sportiv. 

 Urmare a analizarii proiectelor, comisiile au intocmit prezentul proces verbal si au 

stabilit acordarea finantarii conform tabelului anexat. 

 

 

 Anexa nr .1  

 

                         la Hotarârea Consiliului local al orasului Tautii Magheraus nr.____/2018 

 

Denumirea proiectelor                                                                                            Suma lei  

 

 
 

 

 

 

Miclea Angela - director COC - expert cultura 

Marinescu Dumitru - expert sport 

Bihari Iosif - Consilier Local 

Campan Cosmin- Consilier Local  

Motica Elena Ioana – inspector  Serviciului Financiar Contabil 

Firastraeru Cristina -  inspector compartiment proiecte 

 

Nr.

crt 
Programele finanţate Beneficiarii finanţării 

Suma 

aprobata - 

RON 

1 
Instruire fanfara „Stibina” şi Festivalul 

“Mălinul” 

Asociaţia  

„Comunicaţi cu  Noi” 

Tautii Magherăuş 

63.900,00 

2 
“Împreună cu muzica” 

Asociaţia 

“Maramuzica” Tăuţii 

Măgherăuş 

37.000,00 

3 

Editarea şi tipărirea revistei culturale Clepsidra 

de Cristal si înfiinţarea şcoliilor de vară: Şcoala 

de pictură, Şcoala de Etnografie şi Folclor şi 

Şcoala de fotografie şi Tipărirea si Reeditarea 

Monografiei Localităţii Tăuţii-Măgherăuş 

Asociaţia Culturală 

„Clepsidra de Cristal” 

Tăuţii-Măgherăuş 

8.500,00 

4 Participarea echipei A.S. Nistru la competiţia 

organizată de AJF Maramureş 

Asociaţia  

„Sportiva Nistru” 
15.750,00 

5 Dans pe ritm de fanfară – În cinstea ostaşilor 

români care au luptat pentru UNIRE 

Clubul Sportiv 

 „Colibri”   

Tautii Magheraus 

26.294,00 



 

 

ROMANIA  

JUDETUL MARAMURES 

PRIMAR ORAS TAUTII MAGHERAUS  

 

 

  

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

            privitoare la aprobarea proiectului de hotarare privind finantarea nerambursabila a  

                          proiectelor culturale si sportive pentru anul 2018 

 

  

 

Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes gereral, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

- Prevederile legii 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Prevederile legii 215/2001 a  administratiei publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- HCL nr.22/2018 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe  

      anul 2016; 

- HCL nr. 25/2018 cu privire aprobarea programului anual la pentru acordarea de 

finantare nerambursabila din bugetul general al Oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 

2018; 

Tinand cont de raportul întocmit de Comisiile de selectie a proiectelor/programelor 

sportive/culturale cu finantare de la bugetul local al orasului Tautii Magheraus pentru 

anul 2018, conform caruia in urma concursului de proiecte organizat conform legii, au 

fost declarate castigatoare 5 proiecte din cele cinci depuse, supun spre dezbatere si 

aprobare proiectul de hotarâre anexat.  

 

  

 

  

 

PRIMAR, 

 

Ardelean Anton 

 

  

 

 

 

 

 

 


