
ROMANIA
JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605 Ungheni STR. ARDEALULUI nr.357;

HOTARAREA nr.20

Privind aprobarea Regulamentului qi a anexelor acestuia cu privire la regimul finanfirilor

nerambursabile din fondurile bugetului local al oragului Ungheni, pentru anul 2016, in

domeniile: culturd, culte qi sport

Consiliul Local al Oragului Ungheni, intrunit in sedinla ordinard din data de

01.04.20r6,

Vizind referatul de aprobare nr. 1899/28.03.2016 Ia proiectul de hotdrdre privind

aprobarea Regulamentului gi a anexelor acestuia cu privire Ia regimul finanjdrilor nerambursabile

din fondurile bugetului local al oraEului Ungheni, pentru anul 2016, in domeniile: cultura, culte

gr spofi,

in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanldrilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitdli non-profit de interes general, cu

modificirile gi completdrile ulterioare, precum qi cu dispoziliile legale specifice, respectiv:

- Ordonanta Guvernului nr.51/1998 privind imbundtdlirea sistemului de finanlare a

programelor, proiectelor $i acliunilor culturale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

o Ordonanla Guvernului w.8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru

unitdlile de cult apa4indnd cultelor religioase recunoscute din RomAnia, republicatd, cu

completdrile ulterioare, respectiv Hotdrdrea Guvernului nr.147012002, privind aprobarea

Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanlei Guvemului nr.8212001 , republicatd, cu

modif icari le si completari le ulterioare;



il ordinul Pregedintelui Agenliei Nalionale pentru Sport nr.130r2006, privind finanlarea
nerambursabild din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive gi ale asocialiilor pe ramurd
de sport judetene gi ale municipiului Bucuregti, cu modificdrile ulterioare;

in temeiul arr. 36 arin (6), lit. a) 9i lit. c) din Legea nr. 215r200r a administraliei publice rocare,
aclualizald,

HOTARASTE

Art'1. Se aprobi Regulamentul gi anexele acestuia cu privire la regimur finan{drilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al oraqului Ungheni, pentru anul 2016, in
domeniile: culturd, culte Ei sport.

Art.2. Se aprobd imputernicirea domnului prodan victor, primarur oragului ungheni, sd semneze
contractele de finanlare nerambursabili pe fiecare domeniu in parte: culturd, culte $i sport.
Art. 3 Prezenta hotbrdre se comunrca:

- Instituliei Prefectului - Judelul Mureq
- Primarului Orasului Ungheni
- Comisiilor de evaluare gi seleciionare a proiectelor
- Se afiEeazd la sediul primdriei Ora$ului Uneheni

Adoptatd in Ungheni, la data de 0l.04.2016

PRE$EDINTE DE $EDINTA
SOMODI ANNA MARIA

CONTRASEMNEAZA

P. SECRETAR PLATON MIHAIL
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