
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R - 
Nr. 686 din 15.03.2019 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

 privind  aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive care se 
vor desfăşura în cursul anului 2019 

 
 Consiliul local  al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ….…aprilie 
2019; 
 Având în vedere cererea înregistrată sub nr.475 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 53.500 lei din Bugetul local pe anul 2019  pentru organizarea  
evenimentelor culturale şi sportive care se vor desfăşura în cursul anului 2019, 
  Văzând  prevederile HCL.Nr…..din ….. aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului  local 
de venituri şi cheltuieli al comunei Tiream pe anul 2019, prin care s-a alocat suma de 53.500 
lei Asociaţiei Sportive Victoria Tiream pentru organizarea  evenimentelor culturale şi sportive 
din cursul anului 2019, 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 
2019: 
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.  „Ziua copilului şi a familiei , ediţia a II-a  – luna iunie 2019, suma de 10.000 lei;                                                                       
3. Participarea ansamblului de dans  din Tiream la  evenimentul cultural « Întâlnirea crailor  în 
localitatea  Carei « - luna  octombrie  2019, suma de  3.000 lei 
4.„Balul strugurilor”,   - luna octombrie 2019, suma de 5.500 lei;                                                                                                           
 Art. 2. - Se aprobă alocarea  sumei de 53.500 lei Asociaţiei Sportive Victoria Tiream, 
având C.U.I.18327286 , cont RO55RNCB0222158605430001 , deschis la Banca Comercială 
Română , 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..2,3, şi pct.4 .. 
 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 2019, 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 . 

 Tiream, la 15 martie  2019 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae  


