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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 
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www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR. 420/2018 

privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul 

local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes  general în domeniile 

cultură, tineret şi sport, sesiunea a doua, pentru anul 2018 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

LUNI 16 IULIE 2018   

 

 

Examinând: 

 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 

537/2018; 

• Raportul Direcţiei Comunicare, Cultură, Sport, Tineret - Serviciul Finanțări Locale, înregistrat 

sub nr. 79/2018, cu privire la aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de 

interes general, în domeniile cultură, tineret şi sport, sesiunea a doua, pentru anul 2018;  

• Raportul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală – Serviciul Juridic, înregistrat sub nr. 

537/2018, cu privire la aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de 

interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, sesiunea a doua, pentru anul 2018. 

 

Având în vedere: 

 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2018 privind aprobarea bugetului general al Municipiului 

Baia Mare, pe anul 2018; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 365/2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al 

Municipiului Baia Mare pe anul 2018; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2018 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de 

interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, aferent anului 2018 și a obiectivelor 

specifice pentru domeniile cultură și tineret, pentru anul 2018;  

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (6), lit. a), pct. 4-6, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 

 

• Art. 39, alin. 1, art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă suplimentarea Programului Anual, prin alocarea sumei de 750.000 lei de la bugetul 

local al Municipiului Baia Mare pe anul 2018, pentru activităţi nonprofit de interes general, în 

domeniile cultură, tineret şi sport, sesiunea a doua de selecţie, după cum urmează:  

DOMENIUL SUMA ALOCATĂ 2018 

- lei - 

Cultură 250.000 

Tineret 250.000 

Sport 250.000 

TOTAL 750.000 

 

Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

Comunicare, Cultură, Sport, Tineret - Serviciul Finanțări Locale, și Direcţia Economică. 

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarului Municipiului Baia Mare; 

• Direcţiei Economice; 

• Direcţiei Comunicare, Cultură, Sport, Tineret - Serviciul Finanțări Locale; 

• Serviciului Administrație Publică Locală. 

 

 

 

Călăuz Doris Gianina                                                                           Contrasemnat 

Preşedinte de şedinţă                                                                          Lia Augustina Mureşan 

                                                                                                                     Secretar 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 17 

Pentru 17 

Impotrivă - 

Abţineri - 


