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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean

pentru finan area unor ac iuni sportive

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei economice i avizul favorabil al comisiei de activit i economico-financiare;
 În baza art. 91 alin. (3) litera a) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  utilizarea sumei de 300 mii lei, reprezentând contribu ia Consiliului jude ean
Maramure  pentru finan area unor ac iuni sportive, de la capitolul 67.02 „Cultur , recreere i religie”,
subcapitolul 67.02.05.01 „Sport”, conform anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  integral sau în
extras:

• Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
• Direc iei Generale a Finan elor Publice  Maramure ;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
• Direc iei Economice;
• Partenerilor interesa i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din data de 18 februarie 2009.

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz
                     SECRETAR AL JUDE ULUI
                             Dumitru Dumu a

Baia Mare, 18 februarie 2009
Nr. 19
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

           Anexa
la Hot rârea C.J. MM

         nr. 19 din 18 februarie 2009

SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSILIULUI JUDE EAN MARAMURE
pentru finan area unor ac iuni sportive

mii lei

Nr
crt INSTITU IA BENEFICIAR DESTINA IA CONTRIBU IEI SUMA

APROBAT

A TOTAL CAPITOL BUGETAR 67.02 300,00

I TOTAL SPORT 300,00

1 Handbal Club Municipal Baia Mare sprijin financiar pentru participarea la cupele europene desfasurate la Leipzig – Germania 150,00

2 CSM "U" Remin Baia Mare sprijin financiar pentru participarea echipei de rugby la turneul international din Italia 150,00

TOTAL GENERAL 300,00


