
           ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 
                                                            HOTĂRÂRE
 
      Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.12.2016,

       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
Caransebes, 

Vazand raportul nr.32393/481/20.12.2016 al Serviciului Public de 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 si 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.b), alin (4), lit.a), alin.(6) lit.a) pct.2 si art. 45 din
Legea nr.  215/2001 privind administraţia  publică locală,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,
       HOTĂRĂŞTE:

     Art.1. Se  aproba  finantarea  nerambursabila  de  la  bugetul  local  al  municipiului
Caransebes, a proiectului Cantina de Ajutor social depus de Asociatia Caritas a Diecezei
Timisoara  Asociatia  Caransebes,  declarat  castigator  in  procedura  de  selectie  pentru
finantarea proiectelor, cu suma de 84.000 RON, in anul 2017.
      Art.2.Cu ducerea la  indeplinire  a prezentei  se  incredinteaza Primarul  municipiului
Caransebes prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Caransebes.
     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 judeţul Caraş-Severin;

• Primarul municipiului Caransebeş; 

• Serviciului Public de Asistenta Sociala Caransebes;

• Directia Economica;

• Biroul Audit Intern;

• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                     L.S. Consilier Strejariu Filip Petru
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