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CONSILIUL LOCAL  
 

 

                                                                HOTĂRÂEA 

 Nr. 72 din 31.05.2018 

cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2018 a sumei  6.000  lei 

necesare pentru pregătire ( antrenament) și participarea la competiții a lui Șomcutean 

Anca Teodosia. 
 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinara la data de 31.05.2018 

Având în vedere:  

- Cererea lui Șomcutean Anca Teodosia nr.5741/15.05.2018, 

- Raportul de specialitate al serviciului Financiar-contabil nr. 6337/29.05.2018,, 

- Avizul  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tăuţii-Măgherăuş, 

- Legea 69/2000 a Educației fizice și sportului. 

- HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă. 

- Avizul secretarului orasului vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii 52/2003 cu 

modificările şi completările ulterioare,. 

- Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, a Legii nr.3/2018,  Legea 

bugetului asigurarilor de stat pe anul 2018, a prevederilor HCL nr.22/2018 a Consiliului 

Local Tautii Magheraus, pentru aprobarea bugetului local pe anul 2018, 

- Vazînd ca au fost indeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala,. 

          Avand în vedere avizul secretarului  orasului Tautii Magherauş, 

 

 În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările 

şi completările ulterioare,. 

            În temeiul dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. 4,lit. a alin. 6, lit. a, pct. 4,  art. 45,  din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificarile ulterioare. 

   

. 

HOTĂRĂŞTE: 
                        

           Art.1-Se aproba alocarea sumei de 6000 lei din bugetul local pe anul 2018,  pentru 

pregătire ( antrenament) și participarea la competiții a lui Șomcutean Anca Teodosia.       

  

            Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se însărcinează  serviciul financiar 

contabil. 

 

  Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei  Prefectului  Judeţul Maramureş 

- Primarului oraşului 

- Serviciul Financiar Contabil 

- Șomcutean Anca Teodosia.. 

 

  
                                                              Presedinte de ședință 
                                                                            Lauran Marin Florin 
 
 

                                                                                                               Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                          Bindila Calin Ioan          

 
 
Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie  

Adoptata cu unanimitate 

Dl. Consilier Șomcutean Marinică nu a participat la vot. 

Nr .   72  /31.05.2018        
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