R O M Â N I A
JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL ŞIMLEU SILVANIEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 118
din 20.12.2016
pentru aprobarea 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 20
decembrie 2016;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 17111/2016 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul
de specialitate nr. 17112/2016 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 Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului
local al Orașului Șimleu Silvaniei alocate pentru activități nonprofit de interes local prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse în vederea
acordării finanțării nerambursabile din fondurile bugetului local în următoarea componență:
1. OPREA MIHAI – consilier local - președinte
2. FAINA TEODOR – consilier local - membru
3. POP CORNELIU-RADU – consilier local - membru
4. BALINT IOSIF – consilier local - membru
5. ACSADI ANNAMARIA – consilier local - membru
CORDIȘ ANDRADA-IOANA - consilier local - secretarul comisiei.
Art.3. Se împuternicește Primarul orașului Șimleu Silvaniei, dl. SEPTIMIU-CĂTĂLIN ȚURCAȘ, să
încheie și să semneze contractele de finanțare nerambursabilă cu beneficiarii selectați în urma aplicării
procedurii selecţiei publice de proiecte.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu
Silvaniei şi Direcţia Economică.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;
-Prefectul Judeţului Sălaj;
-Direcţia Economică;
-dosar hotărâri.
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