Consiliul Local al municipiului Marghita

Hotarare.
-privind aprobarea proiectelor culturale si sporlive ce vor beneficia de finantare nerambursabild
de la bugetul local pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinarl

din

29.06.2017

Avdnd in vedere Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de

la

bugetul local al municipiului Marghita pentru activitati nonprofit de interes local aprobat prin HCL. nr. 35
din25.04.2013
Cu respectarea sumelor prevdzute in bugetul local pentru activitdtile culturale

in

baza procesului verbal
proiectelor sporlive gi culturale

nr.

4449

;i

sportive

din 12 iunie 2017 a Comisiei de evaluare gi seleclie

a

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantdrilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activitdli nonprofit de interes general, a O.G. nr.51/1998 privind
imbunatdtirea sistemului de finanfare a programelor si proiectelor culturale, modificat prin Ordonanta
Guvernului nr.212008, a H.G. nr. 144112007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea

a

Ordinului nr. 13012006 emis de Agentia Nafionald pentru Spon privind finanlarea
nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat gi ale asocialiilor pe
spottivd,

ramurd de sport judelene qi ale municipiului Bucuresti

locale,

in baza at1. 36 lit. a pct. 4, 5 ;i 6 gi art. 45 din Legea nr. 21512001,legea administraliei publice
cu modificdrile gi completarile ulterioare
Consiliul Local al municipiului Marghita
Hotaraste:

Art. l Se acordd urmdtoarele sume din prevederile bugetare pe anul 2017 destinate
activitetilor culturale gi sportive pentru activitdti nonprofit de interes local in sesiunea all-a de selectie. 6
iunie-9 iunie 2017, astfel:

1.

Domeniul

culturl

Nr.
crt.

Solicitant

I

Asociafia Ansamblul Folcloric
Floarea

Barcaului" /'
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Titlu proiect

"

Suma

alocatl
Tradilii bihorene

2.998 lei

2.
Nr.
crt.

Domeniul sport

Titlu proiect

Solicitant

Suma

alocatl

1

Clubul Sportiv VIITORUL

Fotbal pentru copii

16.500 lei

2

MARGHITA
Asocia(ia Clubul Sportiv Ciclism

Cupa Marghitei

16.501,11
lei

Marghita

Art. 3 Cu ducere la iindeplinire
gi

se incredinteaza Compartimentul autorizdri activitAti economice

Biroul financiar contabil.

Art, 4

Prezenta va

fi

comunicatd asociafiilor pentru incheierea contractelor, Comparlimentul
autorizdri activitdti economice, Biroului financiar contabil, primarului municipiului Marghita,
Institutiei Prefectului Bihor, spre afisare, la dosar.

Presedinte de sedinta

i

Contrasemneaza

Ciarnau Claudiu

I)emeter Cornelia

.\

Marghita, nr. L01din 29.06.
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Adoptata cu votul ,,pentru ,, a 15 consilieri din 15,prez€nti
'i.

