ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 173 /2017
privind modificarea poziţiei nr.3 din Anexa nr.4 la HCL nr.160/2017 referitoare
la aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Orăştie pe
anul 2017 a proiectelor sportive,culturale,de educaţie şi pentru unele unităţi de cult
din municipiul Orăştie.

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
-H.C.L. nr. 46/2017 privind aprobarea bugetului general al municipiului
Orăştie pe anul 2017.
-H.C.L. nr. 26/2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
activităţi nonprofit de interes local;
-H.C.L. nr. 58/2017 privind stabilirea unor măsuri referitoare la finantările
nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie;
-Procesul –Verbal nr.9532/2017 al Comisiei de evaluare şi selecţie a
solicitărilor de finanţări nerambursabile;
-proiectul de hotărâre nr.176/2017, expunerea de motive a Primarului
înregistrată cu nr. 9558/02.08.2017 și raportul Direcţiei A.P.L nr.9559/03.08.2017.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor art. 3, alin.(3) din O.G. nr.82/2001, privind stabilirea unor
forme de sprijin pentru unităţile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din
România, ale art. (4) alin.(2) şi art. (5) din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. nr.1470/2001, republicată
În temeiul prevederilor art. 36 alin(2) lit.b, alin.(6) lit.a.4 si ale art. 45 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifică poziţia nr. 3 din Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 160/2017 referitoare la
aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Orăştie pe anul
2017 a proiectelor sportive,culturale,de educaţie şi pentru unele unităţi de cult din
municipiul Orăştie,în sensul că suma aprobată pentru proiectul ,, Construcţie la biserica
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’’ depus Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este
de 145.000 lei.

Art.2. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul şi
Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului –Judeţul Hunedoara;
-Primarului municipiului Orăştie;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei A.P.L.
-Parohiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Orăştie

Orăștie, 04.08.2017

Preşedinte de şedinţă,
prof.Țambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în ședinţa de îndată din data de 04 august 2017, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie (14 prezenţi).

