
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr._1R_
din data de 29 februarie 2016

privind alocarea din bugetul local al oraşului Tăşnad, pe anul 2016, a sumei de
15000 lei Asociaţiei "Organizaţia Caritas" Satu Mare

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 2826/2016 al Compartimentului asistenţă socială din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului

de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget,
finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 9/2016
privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tăşnad pe anul 2016;

În baza prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c), h) şi i) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu
modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi d), ale alin. (4) lit. a), ale
alin. (6) lit. a) pct.2, precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOT ĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se alocă din bugetul local al oraşului Tăşnad, pe anul 2016, suma de
15000 lei Asociaţiei "Organizaţia Caritas" Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu
Mare, Piaţa Libertăţii, nr. 20, jud. Satu Mare, pentru finanţarea serviciilor de asistenţă
socio-medicală furnizate de către Centrul de îngrijire la domiciliu "Sf. Rita", în
condiţiile respectării procedurilor prevăzute în Legea nr. 292/20 Il a asistenţei
sociale.

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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