
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 
CONSILIUL LOCAL  
 
                                                               HOTĂRÂREA 

Nr. 130 din 28.09.2021 
cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2021 a sumei de 50.000 

lei necesare pentru înscrierea echipei de fotbal «Gloria Tăuții Măgherăuș» în 
campionatul județean de fotbal 2021 – 2022 – liga a 4-a. 

 
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinara la data de 28.09.2021, 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare al primarului, 
- Cererea nr. 7589 din 11.06.2021 al d-lui Șunea Sorin – președintele Asociației Club 

Sportiv «Gloria Tăuții Măgherăuș», 
- HCL nr. 174 din  31.07.2020 privind aprobarea înființătii ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV 

«GLORIA TĂUȚII MĂGHERĂUȘ». 
- Raportul de specialitate nr. 11811 din 21.09.2021 întocmit de Serviciul Financiar-

contabil., 
- Avizul  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tăuţii-Măgherăuş, 
- Avizul secretarului orasului vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii 52/2003 cu 

modificările şi completările ulterioare,. 
 

 În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările 
şi completările ulterioare,. 

    În baza prevederilor Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Legii nr. 16/2021 a 
bugetului asigurarilor de stat pe anul 2021 și HCL 48/2021, 
     
          Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b, alin 4 lit. a din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

   
. 

HOTĂRĂŞTE: 
                       
Art.1-Se aproba alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pe anul în curs,   pentru înscrierea și 
participarea echipei de fotbal «Gloria Tăuții Măgherăuș» în campionatul județean de fotbal 2021 – 
2022 – liga a 4-a. 

 
Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se însărcinează  serviciul financiar contabil. 
 
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei  Prefectului  Judeţul Maramureş 
- Primarului oraşului 
- Serviciul Financiar Contabil 
- COC –PTM 
- Asociației Club Sportiv «Gloria Tăuții Măgherăuș», 
- Se publică pe site-ul primăriei. 

 
  

                                         Președinte de ședință, 
                                                                  Cadar Ioan - Cristian 

 
      

                              Contrasemnează Secretar general, 
                                                                                   Bîndilă Călin-Ioan     

 
                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu 14 voturi pentru, 1 abținere Vakon Daiana-Renata 
Nr.130 din 28.09.2021   


