ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR

5~

din data de 27 mai 2016
privind aprobarea fondnrilor alocate din Bugetul local al oraşului Tăşnad, pe anul 2016,
pentru finanţarea programelor sportive, sociale şi cultelor din oraşul Tăşnad
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 9652/2016 al Serviciului financiar-contabil 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, precum şi ale Hotărârii
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 30/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de
interes local, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului
naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii", ale Legii nr. 292/2011 a
asistenţei sociale, cu modificările ulterioare, ale Legii llf. 6912000 a educaţiei fizice şi a
sportului cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport
nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor
sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului
Bucureşti, cu modificările ulterioare;
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 temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi d), ale alin. (4) lit. a) şi ale alin.
(6) lit. a) pct. 1-6, 16-19, lit. c), precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr.
21512001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂşTE:
Art. 1. Se aprobă fondurile alocate din Bugetul local al oraşului Tăşnad, pe anul 2016,
pentru finanţarea programelor sportive, sociale şi cultelor din oraşul Tăşnad, în valoare totală
de 262000 de lei, după cum urmează: 97000 de lei pentru programele sportive de interes
local; 55000 de lei pentru programele sociale de interes local; 110000 de lei pentru cultele
religioase din oraşul Tăşnad.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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