ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 239 /2017
privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al municipiului
Orăştie pe anul 2017 a proiectelor culturale, sesiunea a II-a

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Judeţul 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 finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului
Orăştie pentru activităţi 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.13.403/2017 al Comisiei de evaluare şi selecţie
a solicitărilor de finanţări nerambursabile;
- proiectul de hotărâre nr.237/2017, expunerea de motive a
Primarului înregistrată cu nr.13.457/19.10.2017, raportul Direcţiei A.P.L
nr.13.458/19.10.2017 si rapoartele de avizare ale comisiei economice si comisiei
pentru învăţământ, sănătate, sport, cultura si culte.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b, alin.(6), lit.a.4 și ale art.45,
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă finanţarea nerambursabilă de la bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2017 a proiectelor
culturale, sesiunea a II-a,
conform Anexei ce face parte integrată din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Orăştie, dl. ing.Ovidiu
Laurenţiu Bălan să semneze contractele de finanţare nerambursabilă ce se vor
încheia cu beneficiarii menţionaţi în Anexa la prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul şi Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăștie;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei A.P.L.
- Beneficiarilor menţionaţi în Anexa la prezenta hotărâre.

Orăștie, 31.10.2017

Preşedinte de şedinţă,
jr.Pașca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în ședinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, prin vot
deschis, cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie
(19 prezenţi).
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Anexă
la H.C.L. nr. 239/2017

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

SOLICITANT
Asociaţia ,,Club de Dans
Sportiv Prodance 2007”
Asociaţia ,,Fii în Centru”

DENUMIRE PROIECT
,,Cupa Prodance
ediţia a IV -a
Orăştie”
,,Masterclass de
muzică sacră corală”

Președinte de ședinţă,
jr.Pașca Ioan

SUMA
SOLICITATĂ
40.000 lei

SUMA APROBATĂ

15.300 lei

15.300 lei

35.160 lei

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

