ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară convocata
de indata in data de 11.03.2016,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi 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,
Tinand cont de Raportul nr.7084 din 11.03.2016 al Directiei Economice,
Văzând prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile
alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2),lit.b), alin (4), lit.a) si art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba completarea HCL nr.59/25.02.2016, in sensul ca dupa art.1 se
introduce art.1ˡ care va avea urmatorul cuprins:
,,Art.1ˡ . Se aproba Programul anual propriu pentru acordarea de finantare nerambursabila
de la bugetul local pe anul 2016 astfel:
-Sportul de performanta si sportul pentru toti – 550.000 lei
-Activitati culturale ,educatie civica , tineret, protectia mediului, editare carti, studii,
CD-uri- 220.000 lei
-Domeniul social – 125.000 lei
-Sprijinirea actiunilor cultelor religioase,inclusiv construirea, reabilitarea, dotarea
lacasurilor cultelor religioase – 205.000 lei “
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin Directia Economica.
Art.3. 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 judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Directia Economica;
- Srviciul Juridic si Relatii cu publicul;
- Serviciul Investitii,Achizitii, Administrativ;
- Compartimentul Sport, Scoli;
- Serviciul Public de Asistenta Sociala;

- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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