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                                                            HOTĂRÂREA 
                                                       Nr. 133  din  28.09.2021 
 

privind finantarea nerambursabila a proiectelor culturale si 
sportive pentru anul 2021 

 
Consiliul local al Orasului Tautii Magheraus întrunit în sedinta ordinara din data de 28.09.2021,  

Având în vedere: 
- HCL nr. 84 din 2021cu 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, 

- Referatul de aprobare al primarului, 
- Raportul de specialitate nr. 11.292 din 08.09.2021 al Compartimentului 

Implementare Proiecte și Strategii, 
- Raportul Comisiei de evaluare a proiectelor cu finanțare nerambusabilă pe anul 

2021, nr. 11145 din 06.09.2021 
-  avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local si avizul de legalitate al 

secretarului orasului Tautii Magheraus,  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes gereral, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Hotarârea Consiliului local nr.48 din 2021 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2021,  

- 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. 

 
 

                                                     
                                                          HOTARASTE: 
 
 

Art.1 Se aproba finantarea nerambursabila din bugetul local al orasului Tautii Magheraus a 
proiectelor sportive si culturale pentru anul 2021 după cum urmează: 

 
 

Nr.crt Denumire propunere proiect Beneficiarii 
finanţării 

Suma 
aprobata - 

RON 

1 
INSTRUIRE  FANFARA  STIBINA 

TAUTII MAGHERAUS 

ASOCIATIA 
COMUNICATI  CU 

NOI  

45.000 Ron  

2 EDITAREA SI TIPARIREA  REVISTEI 
CULTURALE CLEPSIDRA  DE CRISTAL 

ASOCIATIA 
CLEPSIDRA DE 

CRISTAL 

18.300 Ron 



 
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul orasului prin  

Serviciul Financiar Contabil.  
 
            Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului judeţul Maramureş,  
- Primarul oraşului Tautii-Magheraus; 
- Compartimentul financiar contabil, 
- Asociatiilor beneficiare, 
- 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 15 voturi pentru 
Nr.133 din 28.09.2021   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


