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                                                              HOTĂRÂREA 
                                                          Nr. 84 din 23.06.2021 

 
cu privire la aprobarea  Programul anual pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul 

general al orasului Tautii Magheraus pe anul 2021 conform HCL nr. 48/2021 si aprobarea 
componentei comisiilor de evaluare a proiectelor si solutionare a contestatiilor  

 
 
 

Consiliul local  al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta  ordinară în data de 23.06.2021, 
 
Având în vedere: 
- raportul de specialitate nr. 7611/14.06.2021 promovat de Compartimentul Implementare  Proiecte şi 

Strategii prin care se propune aprobarea programului in conformitate cu prevederile art.15 din Legii nr. 
350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general în domeniile sport, cultura si tineret”; 
-raporttul de specialitate nr. 7769/16.06.2021 al Serviciului Financiar-Contabil, 
- HCL nr. 48/2021 privind aprobarea bugetului local al Orasului Tautii Magheraus pentru anul 2021 
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tăuţii Măgherăuş 
 
În baza prevederilor: 
- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului M.T.S. nr. 664/2018 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 
cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului 
Bucureşti 
- O.G nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea tinerilor nr. 350 /2006 publicată în Monitorul Oficial 648 din 27.07.2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial 18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi 
limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Avizul Secretarului Orasului Tautii Magherauş; 
                  În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 2,  lit b și c şi alin.4 lit a. din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ. 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. Se aprobă “Programul anual pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul 
general al Orasului Tautii Magheraus pentru anul 2021 conform HCL nr.48/2021, după cum urmează: 
 
 



 
Programe/Proiecte pentru care se alocă sume 

de la bugetul local pe anul 2020 

Sume alocate  

(lei) 

CULTURA 100.000,00 LEI 

SPORT 100.000,00 LEI 

TINERET 20.000,00  LEI 

 
            Art.2 Se aproba numirea, prin dispozitie a primarului, a comisiei de evaluare şi selecţionare a 
proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, precum si cea de solutionare a 
contestatiilor. 
             Art.3. Se aproba alocarea sumelor din bugetul local pentru publicarea in monitorul oficial partea a 
VI a programului si anuntului de intentie precum si in publicatiile locale conform prevederilor Legii 
350/2005. 
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Financiar 
Contabil şi Compartimentul Implementare  Proiecte şi Strategii. 
 Art. 5.  Prezenta se comunica: 

- Prefectului judetului Maramures; 
- Primarului oraşului; 
- Compartiment Cultura; 
- Serviciului financiar contabil 
- Compartimentul Implementare  Proiecte şi Strategii 
- Se aduce la cunostinta publică prin afisare. 

 
 
 
 
                                                                Președinte de ședință, 
                                                                  Butean Călin-Florin 

       
 
 
 

                                                                                                          Contrasemnează Secretar general, 
                                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan 

 
 
                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate. 
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