ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 27

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferent anului
2016 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la
bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local aprobat prin
HCLOM nr.226/19.12.2013

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 28.01.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.55/18.01.2016, de
către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul nr.1220/26.01.2016 al Serviciului public de asistență socială
Ocna Mureș, raportul de specialitate nr. 1267/27.01.2016 al direcţiei economice și avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș,
coroborate cu:
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, actualizată;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
- Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată și
actualizată;
- H.G. nr.904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor
prevăzute de art.129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului;
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, republicată şi actualizată;
- H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.
nr.82/2001, republicată;
- Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
- H.G. nr.884/2001 privind Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr.69/2000;
- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
- HCLOM nr.226/19.12.2013 și HCLOM nr.53/11.03.2015
În temeiul art. 36, alin. (4) lit.a) alin.(6) lit.a) punctele 1., 2., 3., 4., 5., 6. şi 9., art.45
alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferent
anului 2016 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de
interes local aprobat prin HCLOM nr.226/19.12.2013, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta.
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Art. 2: Se constituie Comisia de evaluare şi selecţionare a propunerilor de proiecte ce vor
fi depuse pentru finanţare în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de
interes local aprobat prin HCLOM nr.226/19.12.2013, în următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.

Podariu Pavel Gligor, viceprimar,----- preşedinte;
Leahu Ioan Mircea, consilier local---- membru;
Potinteu Vasile --------------------------- membru;
Pop Mirela Ramona --------------------- membru;
Popa Ileana Lavinia ---------------------- membru;

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler şi comisia constituită conform art.2.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;
- Comisia constituită conform art.2.;
- Se aduce la cunostinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Ocna Mureş şi pe site-ul
instituţiei;
Ocna Mureş, 28.01.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DR. ING. OLTEAN-DAN GLIGOR

PSN/PSN; EXPL.10; ANEXE.1;

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:16 ; Voturi “pentru”:14 ;
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