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HOTĂRÂREA NR. 14
Din 22 martie 2016
Privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări
nerambursabile din bugetul public al orașului Ungheni, pentru anul 2016, în domeniile:
cultură, culte și sport
Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 22 martie
2016,
Având în vedere referatul de aprobare nr. 1747/17.03.2016, la proiectul de hotărâre
privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări
nerambursabile din bugetul public al orașului Ungheni, pentru anul 2016, în domeniile: cultură,
culte și sport,
Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de
Comisia de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism și de către Comisia de specialitate juridică și de disciplină, protecția
mediu și turism și nefavorabil de către Comisia de specialitate pentru activități social-culturale,
culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii,
În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile legale specifice, respectiv:
anţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu
completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive şi ale asociaţiilor pe ramură
de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile hotărârii de aprobare a bugetului Consiliului Local Ungheni
pentru anul 2016,
In temeiul art.36 alin.(2) lit.b), art. 45 alin.(2) si ale art.115.(1) lit.b) din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul
public al orașului Ungheni, pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte și sport, conform
anexei 1.
Art.2. (1) Se aprobă componenţa comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi
documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul
public al orașului Ungheni în domeniile: cultură, culte și sport, conform anexei 2.
(2) În aplicarea prevederilor art.12, alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2008
privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea
sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, componenţa nominală a comisiilor
va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituției Prefectului - județul Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciul financiar-contabil,

-

Membrilor Comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 22 martie 2016
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