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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind completarea  Hotărârii de Consiliul Local  nr. 111 din 31.08.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului 

Sacele pentru activități nonprofit de interes local 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă de îndată în data de 10.05.2016, 

Având în vedere necesitatea și obligativitatea constituirii comisiei de soluționare a  contestațiilor 

privind modul de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local; 

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 19064/09.05.2016 al Biroului Contencios Administrativ; 

Având în vedere amendamentul propus în sensul înlocuirii d-lui consilier local Colț Radu Paul cu d-l 

consilier local Pető Sandor, în cadrul Comisiei de solutionare a contestatiilor privind modul de acordare a 

finantarilor nerambursabile de la bugetul local şi care a fost adoptat cu  11 voturi pentru; 
Văzând prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare  și ale art. 34 din Regulamentul 

privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități 

nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 111/31.08.2015; 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (9);  art. 39 alin (4); art. 45 alin (1); art. 61 alin. (2) ; art. 115 alin. (1) 

lit. b) şi  art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

                                                                H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

            Art. 1.  Se completează Hotărârea de Consiliul Local nr. 111 din 31.08.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele 

pentru activități nonprofit de interes local, cu un nou articol 3
1
 ce va avea următorul cuprins: 

“Art. 3
1
  Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor privind modul de acordare a finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul local care va funcționa în următoarea componență: 

1. ONACĂ ION DANIEL- consilier local 

2. BALĂȘESCU MARIUS- consilier local 

3. PETŐ SANDOR – consilier local 

4. ȘOANĂ RAREȘ  NICOLAE- consilier juridic 

5. RĂDULESCU EUGEN LOREDAN- inspector 

SECRETAR:  ROȘU LAURA - referent” 

 

           Art. 2.    Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliul Local  nr. 111/31.08.2015 rămân neschimbate. 

 

          Art. 3.  Primarul Municipiului Săcele și pesoanele desemnate mai sus răspund de ducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri. 

 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

           OBEALĂ RADU                                                                       C.J.  GORAN ADRIANA 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/9ex. 

Hotărârea a fost adoptată:   11  voturi pentru,   - împotrivă,  - abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:11 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 9 ex. Biroul  Contencios Administrativ 


