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H O T Ă R Â R E A Nr.13/2018 
privind aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive care se 

vor desfăşura în cursul anului 2018 
 

 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 03.2018;  
 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre , raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi rapoartele de aviz 
favorabil al comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 din cadrul consiliului local al ,comunei 
Tiream ; 
 Analizând cererea  înregistrată sub nr. 440 din 26.02.2018,depusă de  domnului Obiş 
Claudiu, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Sportive  Victoria Tiream , prin care se solicită  
alocarea sumei de 45.000 lei din Bugetul local pe anul 2018  pentru organizarea  
evenimentelor culturale şi sportive care se vor desfăşura în cursul anului 2018, 
 Văzând  prevederile HCL.Nr.2 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Bugetului  local 
de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream pe anul 2018, prin care s-a alocat suma de 45.000 
lei Asociaţiei Sportive Victoria Tiream pentru organizarea  evenimentelor culturale şi sportive 
din cursul anului 2018, 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.36 alin.(2)  lit.d), alin (4) lit.a)  şi alin.(6) lit.a) pct. 4 şi pct.6,  
corroborate cu prevederile art. 45 alin. (2) ,lit.a)  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

     H O T Ă R Â  R E : 
                                                                       

  Art.1.-  Se aprobă organizarea şi finanţarea prin Asociaţia Sportivă Victoria Tiream  a 
următoarelor evenimente culturale şi activităţi sportive, care se vor desfăşura în cursul anului 
2018: 
1. Participarea echipei de fotbal „ A.S. Victoria Tiream” la  campionatul judetean de fotbal ,liga       
a IV-a, seria B, suma de 35.000 lei ;                                                                                                                     
2.„Balul strugurilor”,   - luna octombrie 2018, suma de 3.500 lei;                                                                                                           
3. „Centenarul Marii Uniri “, -  1 Decembrie 2018, suma de 5.000 lei                                                            
 Art. 2. - Se aprobă alocarea  sumei de 43.500 lei Asociaţiei Sportive Victoria Tiream, 
având C.U.I.18327286 , cont RO08RZBR0000060007726008 , deschis la Raiffeisen BANK, 
Agenţia Carei , pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţi  sportive 
prevăzute la art.1,pct.1  şi pentru acoperirea cheltuielilor  necesare organizării în bune condiţii  
a evenimentelor culturale  prevăzute la art.1, pct..2 şi pct.3. 

 Art.3. -  Decontarea cheltuielilor aprobate la art. nr. 2  se va face din disponibilul 
Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream pe anul 2018, Cap. 67 Cultură, 
recreere, religie.  
   

 
 
 
 



 
 
 
 
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, 

în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu 
Mare, Asociaţiei Sportive Victoria Tiream, compartimentului de specialitate din cadrul primăriei 
comunei Tiream, se publică pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  
Primăriei  

                                                                                                  

  
Tiream, la  26 martie 2018 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 Contrasemnează, 
          Consilier local : Magdas Elisabeta                          Secretarul comunei Tiream 
                                                                                                     jr. Maria Grigoraş 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2),lit.a) din 
Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

Total consilieri în funcţie            11 
Nr. total consilierilor prezenţi     10 
Nr. total al consilierilor absenţi    0 
Voturi pentru                             10 
Voturi împotrivă                          0 
Abţineri                                       0 
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