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5/2020- SZÁMÚ HATÁROZAT 
a kulturális- és sportesemények szervezésének  és pénzügyi támogatásának 

jóváhagyásáról a 2020-as évben 
 

Mezőterem község Helyi Tanács 2020 február 20-i ülésén: 
tekintettel az előterjesztett határozattervezetben foglaltakra, valamint az alább idézett 

formai és jogszabályi feltételeknek megfelelően:  
“Având în vedere proiectul de hotărâre hotărâre  înregistrat sub nr.308/04.02.2020, inițiat 

în baza  referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr.189/23.01.2020, însoțit de 
raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 367/10.02.2020 și de avizele  comisiilor 
de specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3  din cardrul Consiliului local al comunei Tiream , precum şi 
modificarile propuse și aprobate în cadrul ședinței; 
 Analizând cererea  înregistrată sub nr. 45 /08.01.2020,depusă de  domnului Obiş Claudiu, 
în calitate de preşedinte al Asociaţiei Sportive  Victoria Tiream , prin care se solicită  alocarea 
sumei de 55.000 lei din Bugetul local pe anul 2020  pentru organizarea  evenimentelor culturale şi 
sportive care se vor desfăşura în cursul anului 2020, 
 Văzând  prevederile HCL.Nr.2 din 20 februarie 2020 privind aprobarea Bugetului  local de 
venituri şi cheltuieli al comunei Tiream pe anul 2020, prin care s-a alocat suma de 60.000 lei 
Asociaţiei Sportive Victoria Tiream pentru organizarea  evenimentelor culturale şi sportive din 
cursul anului 2020, din disponibilul capitolului  de cheltuieli (67) Cultură, 

În conformitate cu prevederile art.3, alin.(2)  ,coroborate cu prevederile art.21 alin.(2) şi  
ale art.22 ,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, capitolul II , punctul 9, lit.a)  şi lit.b) din Anexa nr. 2, la Legea nr.273/2006, 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d) şi alin. 8 lit. a), art. 139, alin. (3), lit a), precum 
şi ale art. 196 alin. (1) lit. a). din Oordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ” 
 
 
 

ELHATÁROZZA:    
 
 1. cikkely.-  Jóváhagyja a Victoria Tiream Sportegyesületen keresztüli,  alábbi kulturális és 
sportesemények szervezését és pénzügyi támogatását a 2020-as évben:   
 1.)  a Victoria Tiream Sportegyesület labdarúgó csapata részvételét a megyei bajnokság IV. liga, 
B osztályban, melyet 35 000 lejjel támogat;   
2.)  „III Család és a Gyermekek Napja megszervezése »  – 2020 júniusában, 10.000 lej;                                                                       
3.)A Mezőteremi Táncegyüttes részvétele a nagykárolyi Tánctalálkozón 2020 októberében  - 
2.000 lej 
4.„Szüreti Bál”,   - 2020 októberében -  3.000 lej 

2.cikkely.   Jóváhagyja 60.000 lej kiutalását a  Victoria Tiream Sportegyesületnek, 
Adószám:18327286 , számlaszám RO08RZBR0000060007726008,  Raiffeisen BANK 
Nagykárolyi Ügynöksége , az 1. cikkely 1. pontjában leírt sportesemények szervezésére és az 1. 
cikkely 2. és 3. És 4. pontjában leírt kulturális események szervezésére.  
 



3. cikkely. -  A 2. cikkelyben jóváhagyott költségek elszámolását Mezőterem község 2020-
as évi költségvetésének 67. fejezet – Kultúra, pihenés, vallás fejezetéből fedezik.   

4. cikkely. - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község 
polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, a polgármester hivatal keretében működő 
szakosztállyal,  a Victoria Tiream Sportegyesülettel, közzé teszik a község www.tiream.ro 
honlapjának Helyi Hivatalos Közlöny rovatában, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára.   
 

Mezőterem, 2020 február 20-án  
 

         ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK                                              Ellenejegyzi, 
        Lieb BEÁTA –helyi tanácsos                                    Mezőterem község jegyzője:                                                                                                                    

Maria Grigoraș jogász 
 

Jelen határozatot a a közigazgatási kódex következő cikkelyei alapján fogadták el: „art.139 alin. (3) lit. a) din  
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative”; 
             Hivatalban levő helyi tanácsosok száma__11                    Mellette szavazott __________11 

Jelenlevő tanácsosok száma __ 11                                    Ellenszavazat nincs 
Hiányzó tanácsosk száma __ 0                                         Tartózkodó: ________nincs 
A gyűlésen és a szavazáson résztvevők száma----------------  11 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiream.ro/

