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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
de modificare a anexei la Hot rârea nr. 100/ 2013 privind aprobarea listei proiectelor propuse

 beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul
sportului, declarate eligibile la  sesiunea de finan are din anul 2013

Având în vedere Expunerea de motive a vicepre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei juridice i administra ie public i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i
economico financiare precum i ale comisiei pentu protec ia mediului, turism, tineret 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 Ordinului 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 i Ghidul
solicitantului, aprobat prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 19/ 7 februarie 2011;

În temeiul art. 91, alin. (1), litera f), 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 modific  Anexa la Hot rârea nr. 100/ 2013 prin eliminarea pozi iilor nr. 2 i 44,
respectiv CSM Baia Mare i Funda ia „Gheorghe Demeca” precum i reducerea sumei totale la
482.000 lei.

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  - Compartiment secretariat consiliu i

gestiunea documentelor;
- Direc iei economice i patrimoniu;
- Beneficiarilor finan rilor nerambursabile.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 28 august
2013. Au fost prezen i 30 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, 28 august 2013
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