ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 160 /2017
privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2017 a proiectelor sportive, culturale, de educaŃie şi pentru unele
unităŃi de cult din municipiul Orăştie

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere:
-H.C.L. nr. 46/2017 privind aprobarea bugetului general al municipiului
Orăştie pe anul 2017.
-H.C.L. nr. 26/2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul
finanŃărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
activităŃi nonprofit de interes local;
-H.C.L. nr. 58/2017 privind stabilirea unor măsuri referitoare la finantările
nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie;
-Procesul –Verbal nr. 7957/2017 al Comisiei de evaluare şi selecŃie a
solicitărilor de finanŃări nerambursabile;
- proiectul de hotărâre nr.159/2017, expunerea de motive a Primarului
înregistrată cu nr.8620/17.07.2017, raportul DirecŃiei A.P.L nr.8561/17.07.2017 şi
rapoartele de avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru învăŃământ, sănătate,
sport, cultură şi culte
În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanŃărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităŃi nonprofit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor art. 3, alin.(3) din O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor
forme de sprijin pentru unităŃile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din
România, ale art. (4) alin.(2) şi art. (5) din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. nr.1470/2001, republicată
În temeiul prevederilor art. 36 alin(2) lit.b, alin.(6) lit.a.4 si ale art. 45 alin.(1) din
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă finanŃarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2017 a proiectelor sportive, conform anexei nr. 1, ce face parte integrată
din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă finanŃarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2017 a proiectelor culturale, conforma anexei nr. 2, ce face parte integrată
din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă finanŃarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2017 a proiectelor de educaŃie, conform anexei nr nr. 3, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă finanŃarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2017 pentru unele unităŃi de cult din municipiul Orăştie, conform anexei
nr. 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se împuterniceşte Primarul municipiului Orăştie, dl. ing. Ovidiu LaurenŃiu
Bălan să semneze contractele de finanŃare nerambursabilă ce se vor încheia cu
beneficiarii menŃionaŃi în Anexele la prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul şi
DirecŃia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
-InstituŃiei Prefectului –JudeŃul Hunedoara;
-Primarului municipiului Orăştie;
-DirecŃiei Economice;
-DirecŃiei A.P.L.
-Beneficiarilor menŃionaŃi în Anexa la prezenta hotărâre.

Orăştie, 28.07.2017

Preşedinte de şedinŃă,
ing.Petre Radu OnuŃ
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 28 iulie 2017, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (19 prezenŃi).
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Anexa nr. 1
la H.C.L. nr.160/2017

SITUAŢIA
proiectelor sportive finanţate din bugetul local al
Municipiului Orăştie pe anul 2017

SOLICITANT

DENUMIRE
PROIECT
Asociaţia Club Sportiv Play ,,Promovarea şi
Sport
dezvoltarea
activităţilor sportive
în Municipiul
Orăştie în anul
2017”

Președinte de ședinţă,
ing.Petre Radu Onuţ

SUMA
SOLICITATĂ
40.365 lei

SUMA APROBATĂ
13.000 lei

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan
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Anexa nr. 2
la H.C.L. nr.160/2017

SITUAŢIA
proiectelor culturale finanţate din bugetul local al
Municipiului Orăştie pe anul 2017

SOLICITANT
Asociaţia
PATRIMONIUM

Parohia Evanghelică
Confesiunea Augustană
din Orăştie

Președinte de ședinţă,
ing.Petre Radu Onuţ

DENUMIRE
PROIECT
,,Proiectare şi
construcţie pod de
lemn –Muzeul
satului tradiţional
Orăştie –Turdaş”
,,500 de ani de la
reforma lui Martin
Luther”

SUMA
SOLICITATĂ
30.000 lei

SUMA APROBATĂ

9540 lei

9540 lei

30.000 lei

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan
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Anexa nr. 3
la H.C.L. nr.160/2017

SITUAŢIA
proiectelor de educaţie finanţate din bugetul local al
Municipiului Orăştie pe anul 2017

SOLICITANT
Asociaţia Steaua
Betleemului Orăştie
Asociaţia Părinţilor Dr.
Aurel Vlad
D-na Giurgiu Margareta

DENUMIRE
PROIECT
,,Ghidul Angajatului
Orăştian”
,,Muzică şi culoare
în şcoală”
,,Şcoala de Vară de
Astronoomie”

Președinte de ședinţă,
ing.Petre Radu Onuţ

SUMA
SOLICITATĂ
8100 lei

SUMA APROBATĂ

15.500 lei

15.500 lei

4.185 lei

4185 lei

8100 lei

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan
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Anexa nr. 4
la H.C.L. nr.160/2017

SITUAŢIA
proiectelor unităţilor de cult finanţate din bugetul local al
Municipiului Orăştie pe anul 2017

SOLICITANT

DENUMIRE
PROIECT
Parohia Greco- Catolică Sf.
,,Împrejmuire cu
Ilie Tezviteanu
panouri fier forjat”
Biserica Apostolică
,,Înlocuirea uşilor
Penticostală Betleem
interioare cu
tâmplărie PVC”
Parohia Sfântul Mare
,,Construcţie la
Mucenic Gheorghe
biserica Sfântul
Mare Mucenic
Gheorghe”
Parohia Romano Catolică ,,Renovarea Capelei
din cimitirul
Romano Catolic”
Parohia Ortodoxă Română ,,Construire lăcaş de
,,Naşterea Maicii
cult ortodox”
Domnului şi Sf. Ioan Gură
de Aur”
Parohia Reformată Orăştie
,,Reparaţii gard şi
rampă acces imobil
str. Armatei nr. 21,
aparţinând Parohiei
Reformate din
Orăştie”

Președinte de ședinţă,
ing.Petre Radu Onuţ

SUMA
SOLICITATĂ
30.000 lei

SUMA APROBATĂ

10.000 lei

10.000 lei

150.000 lei

150.000 lei

20.000

10.000 lei

48.958,82 lei

40.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

20.000 lei

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

