
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR. 38 

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al oraşului Ocna Mureş alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes local 

       

 

  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,întrunit în şedinţă ordinară  la data 

de 26.02.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.333/19.02.2015, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

Având în vedere Expunerea de motive nr.2658/26.02.2015 a Primarului oraşului 

Ocna Mureş şi raportul de specialitate nr.2657/26.02.2015 al Serviciului ITL coroborate cu 

prevederile cuprinse în Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- HGR nr. 884/2001, pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor legii educaţiei şi sportului; 

- Legii nr. 1/2011, privind educaţia naţională; 

- Ordinul nr. 130/2006, privind finanţarea nerambursabile din fonduri publice a 

proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi 

ale municipiului Bucureşti; 

 - HGR nr. 1447/2007, pentru normelor financiare pentru activitatea sportivă; 

- HGR nr. 1273/2005, pentru aprobarea programului naţional „Lăcaşurile de cult – 

Centre spirituale ale comunităţii”; 

- Ordonanţei nr. 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor 

şi proiectelor culturale; 

- Ordonanţa nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România; 

- Legea nr. 125/2002, pentru aprobarea OG nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în 

România; 

Legea nr. 350/2006 – tinerilor, pentru programe specifice, pentru prevenirea şi 

combaterea consumului de alcool, tutun, droguri şi de alte substanţe nocive, precum şi a 

delicvenţei în rândul tinerilor; 

- Legii nr.350/2005, privind regimul finanţării nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; 

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. b) şi d), alin.(6), litera a) pct.7 şi  art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

         În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art. 115 alin.(1) lit. b) 

din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1  Se aprobă „Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al Oraşului Ocna Mureş alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

local”, prevăzut în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.  



Art. 2 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă 

potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul oraşului ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

 Prezenta hotărâre se comunică: 

 -    Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Primarului oraşului Ocna Mureş; 

- Direcţia economică; 

- Serviciului ITL; 

- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare pe site-ul 

instituţiei 

 

 

Ocna Mureş, 26.02.2015 
              

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

   PROF. JURJ CLAUDIA DACIANA                                                SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                         FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.1;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17; Voturi “pentru”:17.  

 


