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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are nerambursabil

i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului,
declarate eligibile la prima sesiune de finan are, etapa a II-a din anul 2009

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i administra ie public i avizele favorabile ale comisiei pentru protec ia mediului, turism,
tineret i sport i ale comisiei economico-financiare;

În baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finan rilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activit i nonprofit de interes general, a Ordinului nr. 130/ 2006 a Pre edintelui Agen iei Na ionale
pentru Sport privind finan area nerambursabil  din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept
privat i ale asocia iilor pe ramur  de sport jude ene i Ghidul solicitantului, aprobat prin Hot rârea Consiliului
jude ean Maramure  nr. 26/ 2008;

În temeiul art. 91, alin. (1), litera f), i art. 97 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  lista proiectelor care beneficiaz  de finan are nerambursabil i sumele alocate
fiec rui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la prima sesiune de finan are, etapa a II-a din anul
2009, 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 :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Beneficiarilor finan rilor nerambursabile.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 33 voturi pentru i o ab inere  în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 1 octombrie 2009. Au fost prezen i 34 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
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                                                                                                                      Dumitru Dumu a
Baia Mare, 1 octombrie 2009
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 131 din 1 octombrie 2009

Lista solicitan ilor din domeniul sportiv

                                                                                                                                                  -mii lei-

Nr.
crt. Solicitan i Suma propus  Suma aprobat

CLUBURI DE PERFORMAN
1. CSM Baia Mare 200 200
2. HCM Baia Mare 120 120
3. H.C. „MINAUR” 80 80
4. C.S. TIIN A Baia Mare 80 80

ALTE CLUBURI
5. C.S. „EXTREM” Baia Mare 50 50
6. C.S. Marma ia 96 Sighetu Marma iei 50 50
7. CLUBUL SPORTIV DRAGONUL 20 20

TOTAL 600


