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Nr.1903  din 03.10..2015 
 

 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind alocarea sumei de 5.000 lei  din bugetul local pe anul  2017 Asociaţiei Sportive 

Victoria Tiream  

 
Având în vedere prevederile art. 63, alin.(1) lit.c) şi a alin.(4) lit.a)  din Legea nr. 

215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
            Luând în considerare cererea  nr.1903/15.09.2017,depusă de  domnului Obiş Claudiu, 
în calitate de preşedinte al Asociaţiei sportive  Victoria Tiream , prin care solicită  alocarea 
sumei de 5.000 lei din Bugetul local   pe anul 2017  pentru  desfăşurarea  activităţilor sportive 
specifice , propun alocarea  sunei de 5.000 lei din  disponibilul capitolului de cheltuieli (67) 
Cultură, 
 Văzând  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) din Anexa nr. 2, la Legea nr.273/2006, 
           În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.b), alin(4) lit.a)  şi alin.(6) lit.a) pct. 1 şi pct.4,  
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 Ă Ş T E: 
      

 Art.1. -   Consiliul local  aprobă alocarea sumei de 5.000 lei   din bugetul local al 
comunei Tiream pe anul 2017, Asociaţiei Sportive Victoria Tiream, având C.U.I.18327286 , 
cont RO08RZBR0000060007726008 , deschis la Raiffeisen BANK, Agenţia Carei , 
reprezentată prin preşedinte  Obiş Claudiu.  
          Art.2.  -  Suma  aprobată la art.1, va fi folosită  de către Asociaţia Sportivă Victoria 
Tiream, pentru desfăşurarea activităţilor sportive specifice acesteia. 
 Art.3. -  Suma  aprobată la art.1, va fi alocată  din disponibilul Capitolului 24670259, 
Cont  RO16TREZ54724670259XXXXX , deschis la Banca Trezoreria Carei  
 Art.4.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei şi  compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei Tiream. 

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică  Primarului comunei Tirem, Instituţiei Prefectului 
judeţului Satu Mare , Se publică pe site-ul :www.tiream. ro,  Cetăţeni, prin afişare la avizierul  
Primariei  

 
Tiream, la 3 octombrie  2017 

 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
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