
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 215 

 

din 26 iulie 2018 

 

privind  modificarea anexei (Centralizator) Hotărârii Consiliului Local nr. 

163/30.05.2018 referitoare la aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din 

fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni 

culturale depuse pe anul 2018 care se desfășoară în perioada 01.06.- 01.09. 2018. 

  

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

 

Văzând Expunerea de motive nr.38.715 din 27.06.2018  a  Direcţiei Activităţi Social 

Culturale şi Patrimoniale,Serviciul Activităţi Culturale, Sportive, de Tineret şi Locativ, privind  

modificarea anexei (Centralizator) a  HCL 163/30.05.2018.  În conformitate cu prevederile OG  

nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi Acţiunilor 

culturale cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.36,  alin.(6) lit.a), pct.4, art.45, alin.(1), art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

ART.1  Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2018 şi 

alocarea din bugetul local a diferențelor de sume pentru finanţarea 

programelor/proiectelor/acţiunilor culturale care se desfăşoară în perioada 1 iunie-1 septembrie 

2018 conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Se aprobă încheierea de Acte adiţionale la Contractele de finanţare cu asociaţiile 

solicitante ce se regăsesc în anexă. 

ART.3. Se aprobăm încheierea contractului de finanțare cu Asociaţia Hifa România Ajutor 

pentru Toţi pentru  Simpozionul ,,Ridica-te şi umblă”. 

 

ART.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

executivul municipiului prin Direcţia Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale, Serviciul 

Activităţi Culturale, Sportive de Tineret şi Locativ şi Direcţia Economică. 

 

ART.5. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru 

exercitarea controlului de legalitate.  

 

                                                                                 Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                 jrs. Peti Andrei 

                     Contrasemnează,    

          p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 

 



 


