
 

                                                                                                  
                                                                        
 ROMANIA 

JUDEŢUL MARAMURES 

COMUNA BAITA DE SUB CODRU 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E   

 

                      privind  aprobarea asigurării  cofinanțării unor activități  ale Asociaţiei Sportive- Scoala Gimnazială  

       Băița de sub Codru   
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei ,a referatului compartimentului financiar-  

contabil,a avizului comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, precum şi avizul secretarului comunei. 

  Având în vedere HCL nr. 32/2016 ,privind  asocierea Consiliului Local al comunei BĂIȚA DE SUB 

CODRU ,judeţul Maramures  cu Asociaţia  Sportivă Scoala Gimnazială din Băița de sub Codru. 

 Având în vedere adresa nr.13 /21.05.2019 a Asociaţiei Sportive Scoala Gimnazială  Băița de sub Codru   

cu sediul social în Băița de sub Codru nr. 18,prin care solicită aprobarea asigurării  cofinanțării unor activități  ale Asociaţia 

Sportivă Scoala Gimnazială Băița de sub Codru   în baza acordării de către Consiliului Județean Maramureș a finanțării 

nerambursabile  pentru activității non profit  de interes general  conform ghidului   întocmit și aprobat de catre CJMM prin 

HCJ nr. 79/23.04.2019; 

   Având in vedere prevederile art. 35  din  Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu 

modificările și completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera “ b” aliniatul 6 litera”a”pct.4 și 6, precum și alin   7  

litera a  art. 45  şi a art. 115 aliniatul 1 litera “b”din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie  2007; 

  Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures,întrunit în ședință ordinară în data de 28 

mai 2019; 

         H O T Ă R Ă S T E: 

Art.1 – Se aprobă cofinanțarea  în procent de  20%  din   cheltuielile rezultate ca urmare a activităților   

desfășurate de către Asociaţia Sportivă Scoala Gimnazială  Băița de sub Codru  cu sediul social în Băița de sub Codru nr. 

18,în conformitate cu ghidul   întocmit și aprobat de catre CJMM prin HCJ nr. 79/23.04.2019, pentru activității non profit  

de interes general ,prin care Consiliul Județean  Maramureș alocă o finanțare nerambursabilă de 80% din totalul costurilor.  

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează compartimentul financiar-  

contabilitate din cadrul primăriei  Băița de sub Codru. 

           Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica :  

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures 

- Primarului comunei  

- Asociației Sportive Scoala Gimnazială Băița de sub Codru  

- Compartimentului financiar –contabil . 

- Consiliului județean Maramures. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

                  DUMUȚA  GHEORGHE 

           Contrasemnat 

           Secretar 

                                                                                                                                                         TRAIAN DRAGOS 
Baita de sub Codru 

la 28.05.2019 

Nr.28. 

 Notă ; 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___10___ voturi pentru, ____ voturi împotrivă,___0____ abţineri,din numărul  

de 10  consilieri în funcţie .Consilieri prezenţi __10___. 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


