
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 209 

  din 29 iunie 2017 
 

 

pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului 

Tîrgu Mureș, pentru activități nonprofit pentru tineri 

,,Tîrgu Mureș Sprijină Tinerii" 

 

 

               Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

     Văzând Expunerea de motive nr. 10.206 din 22.02.2017 prezentată de consilieri locali 

Bakó Szabolcs şi Kovács Lajos-Alpár, privind aprobarea Programului de finanțare 

nerambursabil din bugetul local al municipiului Tîrgu Mureș, pentru activități nonprofit 

pentru tineri ,,Tîrgu Mureș Sprijină Tinerii"; 

  Luând în considerare amendamentele făcute din cadrul ședinței Consiliului local; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d coroborat cu alin. (6) lit. a pct. 5 din 

Legea nr.2l5/200l a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) și art. 115 alin (1), lit. b din Legea nr.2l5/200l a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1. Se aprobă  Programul de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului 

Tîrgu Mureș, pentru activități nonprofit pentru tineri ,,Tîrgu Mureș Sprijină Tinerii". 

Art. 2.  Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de  250.000 de lei. 

Art. 3.  Cuantumul minim și maxim al finanțării precum și componența comisiei de tineret 

se vor stabili printr-o hotărâre ulterioară. 

Art. 4.  Fondurile alocate finanțărilor nerambursabile în cadrul programului instituit prin art. 

1 vor fi prevăzute în bugetele anuale ale municipiului Tîrgu Mureș, începând cu anul 2017. 

Art. 5.  Se aprobă organizarea de întâlniri de pregătire pentru întocmirea proiectelor pentru 

fonduri nerambursabile. 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul 

Municipiului Tîrgu Mureș  prin Direcția Economică şi Direcţia Activităţi Socio-Culturale şi 

Patrimoniale. 

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 19 alin 1 lit. e din Legea  nr. 340/2004, 

republicată, privind instituția prefectului și art. 3 alin. 1 din Legea nr.  554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

                        Preşedinte de şedinţă 

                Contrasemnează                                          jrs. Peti Andrei 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile                   


