
     ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

        Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară  din data de
25.10.2016,
        Având  în vedere  Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes şi  Avizul
Comisiei  de  specialitate  nr.  4  pentru  activităţi  ştiinţifice,  învăţământ  ,  sănătate  ,cultură,
protecţie  socială  sportive  si  de  agrement  din  cadrul  Consiliului  Local  al  municipiului
Caransebeş, 
         Tinand cont de raportul nr.26994 din 19.10.2016 al  Serviciului Public Asistenta Sociala,
       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,  ale  Legii  nr.273/2006  privind  finantele  publice  locale  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, ale  Legii nr.34/1998 privind  acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor  române  cu  personalitate  juridică,  care  înfiinţează  şi  administrează  unităţi  de
asistenţă socială cu modificarile si completarile ulterioare,
       În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2),lit.d), si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                        HOTĂRĂŞTE:

           Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de evaluare și
selectionare a cererilor de finanțare conform anexei nr.1 și a procedurii de finanțare pentru
acordarea serviciilor sociale de la bugetul local conform anexei nr.2 ce face parte integranta
din prezenta hotărâre.
      Art.2.  Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei  se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin Directia Economica, Serviciul Public de Asistenta Sociala.
        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;
- Serviciul Juridic si Relatii cu publicul;
- Serviciul Public de Asistenta Sociala;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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