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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
de modificare a unor prevederi din „Ghidul solicitantului” pentru domeniul sport,

aprobat prin Hot rârea nr. 19/ 2011

Având în vedere Expunerea de motive a pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei juridice i administra ie public i avizul favorabil al comisiei de protec ie a
mediului, turism i sport;

În baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finan rilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activit i nonprofit de interes general, a H.G. nr. 1447/ 2007 privind aprobarea
Normelor metotologice financiare pentru activitate sportiv i Ordinul 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,

În temeiul art. 91 alin, (5)  pct. 6 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.I. La punctul 14 din capitolul „Proceduri specifice pentru completarea unui formular”
al Ghidului solicitantului pentru domeniul sport, aprobat prin Hot rârea Consiliului jude ean
Maramure  nr. 19/ 2011, sintagma „Dovada propriet ii imobilului dac  se vor realiza lucr ri (în
cazul în care exist  o astfel de activitate)” se înlocuie te cu: „Dovada apartenen ei imobilului la
domeniul public al jude ului sau al unei unit i administrativ teritoriale i dovada dreptului de
folosin  al beneficiarului finan rii asupra imobilului, respectiv acordul autorit ii de a se executa
lucr ri”.

Art.II. Hot rârea 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 cosnilierii.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 28 iunie 2011. Au fost prezenti 30 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni – 35).
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