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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind  aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de 2.700 mii lei  aprobat  prin bugetul

propriu al jude ului Maramure  pe anul 2012 pentru activitatea „Servicii recreative i
sportive”

 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Matei C lin, vicere edinte al Consiliului
jude ean Maramure   i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico – financiare i
ale comisiei pentru protec ia mediului, turism, tineret i sport;
 Luând în considerare dispozi iile Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 23/2012
privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2012, a Hot rârii nr. 34/2012
privind aprobarea aloc rii de sume din bugetul propriu al jude ului pentru finan area programelor
structurilor sportive de performan  de prim e alon i a H.C.J nr. 50/2011 privind aprobarea
Acordului de colaborare între Consiliul jude ean Maramure , Direc ia Jude ean  pentru Sport i
Tineret a jude ului Maramure i Clubul Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare” în vederea
asigur rii condi iilor materiale pentru îndeplinirea cerin elor minime necesare desf ur rii
meciurilor oficiale ale echipei de rugby a Clubului Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare” cu
modific rile ulterioare;
 Pe baza prevederilor art.3; 12 i 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) punct 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   repartizarea pe destina ii a sumei de 2.700 mii lei prev zut  în bugetul
propriu al jude ului pe anul 2012 pentru activitatea ”Servicii recreative i sportive ”, pe destina ii,
astfel :

a) Suma de 1.700 mii lei pentru finan area structurilor sportive de prim e alon.
Structurile sportive beneficiare, sumele allocate fiec rei structure, defalcate pe
obiective, ac iuni i natur  de cheltuieli se aprob  prin hot râre distinct pentru fiecare
structur .

b) Suma de 700 mii lei pentru acordarea de finan ri nerambursabile pentru activit i
non profit de interes general în domeniul sportului. Lista cuprinzând beneficiarii
finan rilor nerambursabile precum i suma acordat  fiec rui beneficiar, se aprob
prin hot râre a Consiliului jude ean, la propunerea comisiei de specialitate, dup
evaluarea solicit rilor depuse în baza anun ului de participare i a ghidului de
finan are nerambursabil  în domeniul sportului, pe anul 2012;

c) Suma de 300 mii lei reprezint  contribu ia Consiliului jude ean pe anul 2012 la
finan area obiectivelor cuprinse în Acordul de cooperare încheiat între Consiliul
Jude ean Maramure , Direc ia jude ean  de Tineret i Sport i Clubul Sportiv
Municipal „ tiin a Baia Mare” în vederea asigur rii condi iilor material pentru
îndeplinir5ea cerin elor minime necesare desf ur rii meciurilor oficiale ale echipei
de rugby a C.S.M ” tiiin a Baia Mare”.
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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;
- Compartimentul de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
- Direc iei Jude ene de Tineret i Sport;
- Clubului Sportiv Municipal ” tiin a Baia Mare”.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 30 voturi „pentru” i o ab inere în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din 21 martie 2012. Au fost prezen i 31 de consilieri jude eni din
totalul de 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 21 martie 2012
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