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           R O M Â N I A 

         JUDEŢUL ALBA 

      ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

         CONSILIUL  LOCAL                                                        

 

 

 HOTĂRÂREA NR. 29  

Privind aprobarea Programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2018 care 

se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul 

orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCLOM nr. 

226/19.12.2013, actualizată 

 

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

28.02.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 166/22.02.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere: referatul nr. 2535/21.02.2018 al Serviciului Public de Asistență Socială 

Ocna Mureș și Raportul de specialitate nr. 2559/21.02.2018 al Direcției Economice,  avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu 

dispoziţiile legale cuprinse în:  

- Legea nr. 350/2005- privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes local, actualizată; 

- Legea nr. 273/2006- privind finanțele publice locale, actualizată; 

- Legea nr. 292/2011- a asistenței sociale, actualizată; 

- Legea 416/2001-privind venitul minim garantat, actualizată; 

- Legea nr. 2/2018 – privind bugetul de stat pentru anul 2018; 

- Legea nr. 272/2004- privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 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 unei forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute în România, actualizată; 

- H.G. nr. 1470/2002- pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 82/2001, 

actualizată; 

- Legea nr. 69/2000- a educației fizice și sportului, actualizată; 

- H.G. nr. 884/2001- privind Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 69/2000, 

actualizată; 

- O.U.G. nr. 195/2005- privind protecția mediului, actualizată; 

- HCLOM nr. 226/19.12.2013, HCLOM nr. 53/11.03.2015 și HCLOM nr. 24/13.02.2018 – 

privind bugetul UAT Orașul Ocna Mureș pe anul 2018. 

 

        În temeiul art.36 alin (4) litera a ), alin. 6, lit. a) punctele 1., 2., 3.,4.,5.,6 și 9. , art.45, alin.(2) 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 Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent 

anului 2018 care se  vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de 

interes local aprobat prin HCLOM nr. 226/19.12.2013, actualizată, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta.  
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         Art. 2: Se constituie Comisia de evaluare și selecționare a propunerilor de proiecte ce vor fi 

depuse pentru finanțare în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de 

la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin 

HCLOM nr. 226/19.12.2013, actualizată și în baza programului aprobat conform art. 1 al prezentei, 

în următoarea componență:  

 

1. Podariu Pavel Gligor, viceprimar--------------------președinte  

2. Leahu Ioan Mircea, consilier local------------------membru 

3. Potinteu Vasile, funcționar public------------------membru  

4. Lazăr Ioana, funcționar public-----------------------membru 

5. Popa Ileana Lavinia, funcționar public--------------membru  

 

         Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu și comisia constituită conform art. 2.   

 

            Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

      -  Direcția Economică;  

       - Comisia constituită conform art. 2;  

        - Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul instituției.  

       

       

                                                             Ocna Mureş,28.02.2018 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                       PANDOR NICUȘOR                                                       

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                             

                                                                                                                       

 

         
                  
RED/DACT:NFO  

EX: 9; ANEXE:1              NOTĂ:Consilieri în funcţie: 17;Prezenţi:15 ; Voturi “pentru”:14; Voturi contra:0  ;abțineri:0 .   


