
   

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 
H O T Ă R Â R E A  nr.  368 

 

din  29 noiembrie 2018 
 

privind completarea H.C.L. nr. 209 din 29 iunie 2017 referitoare la aprobarea Programului 

de finanțare nerambursabil din bugetul local al municipiului Târgu Mureș, pentru activități 

nonprofit pentru tineri ,,Târgu Mureș Sprijină Tinerii" 

 

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș în ședința ordinară de lucru, 

Văzând Expunerea de motive nr. 58.729/09.10.2018 privind completarea H.C.L. nr. 209 

din 29 iunie 2017 referitoare la aprobarea Programului de finanțare nerambursabil din bugetul 

local al municipiului Târgu Mureș, pentru activități nonprofit pentru tineri ,,Târgu Mureș Sprijină 

Tinerii”,  

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 și  art. 28 alin (1),(2) din Legea tinerilor nr. 350/2006 actualizat 2018: 

‚consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, 

Fondul destinat activităților de tineret.’  

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 ș t e : 

 

Art. 1. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 209 din 29 iunie 2017 referitoare la aprobarea   

Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș, pentru 

activități nonprofit pentru tineri ,,Târgu Mureș Sprijină Tinerii" cu Ghidul Solicitantului, 

conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modelul Contractului pentru finanţarea nerambursabilă, conform Anexei 

2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 250.000 de lei din bugetul local al Municipiului Tîrgu 

Mureș pentru anul 2019. 

Art. 4. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 209 din 29 iunie 2017 rămân 

neschimbate. 

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 

                                              Papuc Sergiu Vasile 
                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 


