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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
de modificare a anexei nr. 2 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 84/ 2013

privind aprobarea aloc rii unei  sume din bugetul jude ului pentru finan area programelor
structurii sportive de performan  de prim e alon H.C.M. Baia Mare – Echipa de handbal

feminin

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Zetea Gabriel, vicepre edinte al
Consiliului jude ean Maramure i Adresa nr. 305 din 14 iunie 2013 a directorului sportiv al HCM
Baia Mare i avizul favorabil al comisiei pentru protec ia mediului turism tineret i sport;

Având în vedere dispozi iile Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 56/2013 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.1. Se aprob  modificarea anexei 2 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 84
din 29 mai 2013 privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului pentru finan area
programelor structurii sportive de performan  de prim e alon H.C.M. Baia Mare – Echipa de
handbal feminin, conform solicit rii structurii sportive în cauz .

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  – Compartimentul secretariat consiliu

i gestiune documente;
- Direc iei economice i patrimoniu;
- Clubului Sportiv Municipal Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 19 iunie
2013. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 19 iunie 2013
Nr. 98
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Anexa la HCJ MM nr. 98 din 19 iunie 2013

Handbal Club Municipal Baia Mare
430012 Baia Mare, Bd. Bucure ti nr. 47A

Telefon / Fax: 0362-419927
Homepage: www.hcmbaiamare.ro
      E-mail: koteczd@yahoo.com

Beneficiar HCM Baia Mare
Ac iunile/activit ile din cadrul proiectului Obiectivul echipei feminine de handbal HCM

Baia Mare pentru sezonul competi ional 2013-2014 este clasarea pe unul din locurile 1-5 în Liga
Na ional .

Anul 2013
Programul sport  ”prim esalon”

Costul ac iunii
- lei (RON) -Nr.

Crt.
Denumirea

ac iunii/activit ii
Natura

cheltuielilor

Nr. de
partici
-pan i Total 90%

CJM
10% Ctb
proprie

Alte
men i
-uni

Cheltuieli de
transport

 27.778 25 000 2 778

Cheltuieli de
cazare

44.445 40.000 4445

Cheltuieli de
mas

33.333 30.000 3.333

1. Obiectivul echipei
feminine de
handbal HCM Baia
Mare pentru
sezonul
competi ional
2013-2014 este
clasarea pe unul
din locurile 1-5 în
Liga Na ional

Taxe/ cotiza ii
de înscriere
i/sau

participare la
ac iunile
sportive, taxe de
organizare a
ac iunilor, în
condi iile
stabilite de
organizatori

5.556 5000 556

TOTAL 111 112 100.000 11 112

http://www.hcmbaiamare.ro
mailto:koteczd@yahoo.com

