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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind aprobarea aloc rii de sume din bugetul jude ului pentru finan area programelor

structurilor sportive de performan  de prim e alon

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Matei C lin, vicere edinte al Consiliului
jude ean Maramure i avizele favorabile ale comisiei pentru protec ia mediului, turism, tineret i
sport i ale comisiei juridice i de disciplin ;

Pe baza dispozi iilor art. 3 alin. (1), art.12 alin. (2) i art. 69 din Legea nr. 69/2000 a
Educa iei fizice i sportului, cu modific rile i complet rile ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) 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.1.  Se aprob   alocarea de sume din bugetul jude ului pentru finan area programelor

structurilor sportive de performan  de prim e alon.
Art.2. Structurile sportive de performan  de prim e alon beneficiare se stabilesc anual

odat  cu adoptarea bugetului.
Art.3. (1) Obiectul i volumul activit ilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma

stabilit  pentru finan area programelor, defalcate pe obiective, ac iuni i naturi de cheltuieli precum
i obliga iile i responsabilit ile p ilor se stabilesc i se aprob  prin hot râri separate pentru

fiecare structur  sportiv i se înscriu în contractele de finan are a c ror con inut se aprob  ca anexe
la hot rârile respective.

(2) Prevederile contractelor de finan are aprobate au caracterul de norme cu caracter tehnic,
financiar i administrativ pentru p i.

(3) Utilizarea sumelor alocate i controlul financiar privind utilizarea lor se realizeaz  în
condi iile legii.

Art.4. 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;
- Compartimentul de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 17 februarie 2012. Au fost prezen i 31 de consilieri jude eni din totalul 35
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 17 februarie 2012
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