ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MU NICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.09.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ , sănătate , cultură, protecţie social, sportive si de agrement, Avizul Comisiei
de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea
domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş
Vazand Raportul nr.24236/22.09.2015 al Directiei Economice din cadrul Primariei
municipiului Caransebes, Cererea nr.22007/27.08.2015 a Asociatiei Club Montan Caransebes,
Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (b), alin. (4), lit. (a), alin. (6), lit. (a), pct. 4 şi art.
45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă sustinerea de catre Primaria si Consiliul Local al municipiului Caransebes in
calitate de coorganizatori ai Proiectului Romania Extrema, cu suma de 45.000 lei.
Art.2. Suma va fi decontata esalonat pe masura cheltuielilor efectuate si pe baza documentelor
justificative prezentate Primariei municipiului Caransebes, cu respectarea prevederilor legale in
baza contractului de finantare, cu termen pana la data de 20 decembrie 2015.
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Caransebes
prin Directia Economica.
Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2)
art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare, la:
• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş;
• Asociatia Clubul Montan Caransebes;
• Directia Economica;
• Biroul Audit Intern;
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Consilier Todorescu Lazar
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