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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
de modificare a Hot rârii nr. 79/ 2012 privind aprobarea aloc rii unor sume din bugetul

propriu al jude ului pentru finan area programelor structurii de performan  de prim e alon
CSM tiin a Baia Mare – echipa de rugby

Având în vedere Expunerea de motive a consilierului jude ean Matei C lin Vasile Andrei i
Adresa nr. 2168/ 2012 a CSM tiin a Baia Mare;

Având în vedere dispozi iile Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 34/ 2012 privind
aprobarea aloc rii de sume din bugetul jude ului pentru finan area programelor structurilor sportive
de performan  de prim e alon;

inând cont de dispozi iile 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 i ale Legii nr. 350/ 2005
privind regimul finan rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit i nonprofit de
interes general;

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.I. Anexa nr. 2A privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului pentru
finan area programelor structurii sportive de performan  de prim e alon CSM tiin a Baia Mare –
echipa de rugby, se modific i va avea urm torul cuprins:

Nr.
crt.

Categoria bugetar Costuri

1. Indemniza ie 678.000
2. Fond de premiere 238.000
3. Cheltuieli de transport 11.601
4. Aloca ie de mas 130.000
5. Cheltuieli de arbitraj 5.000
6. Cantonament 37.399
 TOTAL 1.100.000

Art.II. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
• Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
• Direc iei economice;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
• CSM tiin a Baia Mare – echipa de rugby.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 22 voturi „pentru”, un vot „împotriv ”  i o ab inere
în edin a extraordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 7 noiembrie 2012. Au fost prezen i
24 de consilieri jude eni din totalul de 35 consilieri jude eni în func ie.
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PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 7 noiembrie 2012
Nr. 168


