ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 166 din 27.06.2019
privind finantarea nerambursabila a proiectelor culturale si
sportive pentru anul 2019
Consiliul local al Orasului Tautii Magheraus întrunit în sedinta ordinara din data
de 27.06.2018, sedinta legal constituita, având în vedere:
- Raportul nr. 7940/2019 al serviciului financiar-contabil,
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.61/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2019, HCL nr.105/2019 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,

HOTARASTE
Art.1 Se aproba finantarea nerambursabila din bugetul local al orasului Tautii Magheraus a
proiectelor sportive si culturale pentru anul 2019 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
Șomcutean Marinică

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 13 consilieri din 13 în functie
Adoptata cu unanimitate
Nr .166/27.06.2019

Raport al Comisiei de evaluare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă
din bugetul general al orașului Tăuții Măgherăuș pentru anul 2019, conform
HCL nr. 61/11.04.2019

În sesiunea de selecție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă din
bugetul general al orașului Tăuții Măgherăuș pentru anul 2019 conform HCL nr.
61/11.04.2019 au fost depuse un număr de 4 proiecte, din care 2 proiecte pe
domeniul cultură și 2 proiecte pe domeniul sportiv.
Urmare a analizării proiectelor, comisiile au întocmit prezentul proces
verbal și au stabilit acordarea finanțării conform tabelului anexat.
Anexa nr. 1 la HCL nr.___________/2019

Nr.
Crt.

Beneficiarii finanțării

Denumire proiect

Suma
aprobată
(LEI)

1.

Asociația Sportivă Nistru
(sport)

Participarea echipei AS Nistru la 31.500
competițiile sporrtive organizate
de AJF Maramureș

2.

Clubul Sportiv Colibri
(sport)

Sport prin dans! Ritm și
coordonare!

35.000

3.

Asociația Comunicați cu Noi Instruire Fanfara Stibina
(cultură)

72.900

4.

Asociația Clepsidra de
Cristal (cultură)

Editarea și tipărirea revistei
0.00
culturale Clepsidra de Cristal
anul 2018; Înființarea școlilor de
vară: Școala de pictură, Școala
de etnografie și folclor și Școala
de fotografie; Tipărirea și
reeditarea monografiei localității
Tăuții Măgherăuș

Suma aprobată - domeniul sport : 66.500 lei
Suma aprobată - domeniul cultură : 72.900 lei
Suma total aprobată : 139.400 lei

Miclea Angela, expert cultură – director COC
Sima Vlad – inspector compartiment proiecte
Pop Romeo – expert sport – inspector compartiment Administrare Patrimoniu
Bodea Florica – inspector serviciu financiar-contabil
Gaie Nicolae Marin – consilier local
Bonti Iosif – consilier local
Bihari Iosif – consilier local
Lauran Marin – consilier local

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 2019

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 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 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.61/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2019;
- HCL nr. 105/2019 cu privire aprobarea programului anual la pentru acordarea de
finantare nerambursabila din bugetul general al Oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul
2019;
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 2019, conform caruia in urma concursului de proiecte organizat conform legii, au
fost declarate castigatoare 4 proiecte din cele 4 depuse, supun spre dezbatere si aprobare
proiectul de hotarâre anexat.

PRIMAR,
Ardelean Anton

