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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR.557/2018 

în vederea aprobării Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor 
sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de 
performanţă” şi „Sportul pentru toţi”  
 

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

MARȚI 16 OCTOMBRIE 2018   

 

Examinând: 

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

728/2018; 

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

cu nr.728/2018, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind finanțarea activităţilor 

şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de 

performanţă” şi „Sportul pentru toţi”; 

• Raportul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr.729/2018. 

 

Având în vedere : 

• Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului,  cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor 

sportive, cu completările şi modificările ulterioare; 

• Ordinul MTS nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate 

sportivă; 

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

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 2 , art. 44, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1     Se aprobă Regulamentul privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul 

programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi” , prevăzut în 

Anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2     Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică și Direcţia 

Comunicare, Cultură, Sport, Tineret - Serviciul Finanţări Locale. 

Art.3     Prezenta hotărâre se comunică : 
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• Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarului Municipiului Baia Mare;  

• Direcţiei Economice; 

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

• Serviciului Administrație Publică Locală. 

 

 

 

      Lupșa Ștefan                                                                                       Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 14 

Pentru 14 

Impotrivă - 

Abţineri - 


