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HOTARAREA Nr.175 Data: 29.07.2021 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea finantarilor nerambursabile alocate de Ia bugetullocal al Municipiului Sacele pentru 

programe, proiecte ~i actiuni culturale, In anul 2021 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 29.07.2021, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 60.857/20.07.2021 a initiatorului Primm·- lng. Popa Virgil, 

precum ~i Comunicatul cu nr. 60.472/16.07.2021 prin care s-a anuntat lista finala a beneficiarilor de 
finantare nerambursabila acordata de Ia bugetul local al Municipiului Sacele pentru programe, proiecte ~i 
actiuni culturale, In anul 2021; 

Vazand Raportul de specialitate nr. 60.867/20.07.2021 al Serviciului Contabilitate Financiar 
Salarizare Buget Ordonantare CFPP ~i A vizele Comisiilor de specialitate; 

A vand In vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 350/2005 
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes 
general, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Ordonantei nr. 5111998 privind lmbunatatirea sistemului 
de finantare a programelor, proiectelor ~i actiunilor culturale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
H.C.L. nr. 24/15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile 
alocate de Ia bugetul local al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local aprobat prin 
Hotararea de Consiliul Local nr. 111131.08.2015; H.C.L. nr. 26/15.02.2016 pentru aprobarea 
Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de Ia bugetul local al Municipiului Sacele, 
pentru programele, proiectele ~i actiunile organizate In domeniul cultural; H.C.L. nr. 111128.04.2021 ~i 
H.C.L. m. 139/27.05.2021 privind actualizarea componentei Comisiei de evaluare ~i selectionare a 
cererilor pentru finantari nerambursabile alocate de Ia bugetullocal al Municipiului Sacele pentru activitati 
nonprofit de interes local ~i ale H.C.L. nr. 93/15.04.2021 pentru aprobarea bugetului local ~i a bugetului 
activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2021 ~i modificarea utilizarii In anul 2021 a 
excedentului anual al bugetului local rezultat Ia lncheierea exercitiului financiar pe anul 2020, precum ~i 
ale H.C.L. nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei Ia H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind 
aprobarea revizuirii Regu1amentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului 
Sacele; 

In temeiul dispozitiilor art. 87 alin (1), alin. (2), alin. (5); rui. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), 
alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d); mi. 133 alin. (1); art. 134 alin. (1) lit. a); art. 139 alin. (3) lit. a); art 196 alin. 
(1) lit. a); art. 197 alin. (1); art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.l. Se aproba finantarile nerambursabile alocate de Ia bugetul local al Municipiului Sacele 
pentru programe, proiecte ~i actiuni culturale, In anul 2021, dupa cum urmeaza: 



Sum a 

Nr. Beneficiar Titlu proiect a probata-

c 'rt. lei 

1 Asociatia Despaqamatul Astra Festivalul national folcloric ,Mocana~ul" 19 000 
Fratii Popeea Sacele 

2 Asociatia Culturala Junii Festivalul ,Sacelele In sarbatoare. Tradifii ~i 23 000 
Saceleni obiceiuri de iarna" 

3 Asociatia Izvorul Sacele , Versuri- de Victor Tudoran" 8 000 

Total acordat 50 000 

Art.2. Primarul Municipiului Sacele, prin serviciile de specialitate, va duce la lndeplinire prezenta 

hotarare. 

Redactat: Insp. Acaroaie Elena/6ex. 
Hotararea a fost adoptata: 18 votu ·· 
Nr. consilierilor in functie: 18 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 1 
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