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             HOTĂRÂREA NR. 29 
                                                                      din 09.02.2018           

pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Orașului Șimleu Silvaniei alocate pentru activități nonprofit de interes local 

 
  

 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de  9 
februarie 2018; 

 

  Având în vedere Expunerea de motive nr.1941/2018 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul 
de specialitate nr.1942/2018 al Direcţiei Economice şi Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială,  buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 
 

       În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare şi 
ale art. 36 alin. 2 lit. b și d, alin. 4 lit. a, alin. 6  din Legea nr. 215/2001; 
 

 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

                                  HOTĂRĂŞTE: 
 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Orașului Șimleu Silvaniei alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat  prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 118/20.12.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei şi Direcţia Economică. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
             -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
  -Prefectul Judeţului  Sălaj; 
  -Direcţia Economică; 
  -dosar hotărâri. 
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