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H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Procedurii privind finanţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru 

activităţi nonprofit de interes local 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 

 analizând propunerea domnului Primar Ovidiu Iulian Portariuc pentru aprobarea Procedurii 

privind finanţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local, 

precum şi propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, 

analizând raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice, Serviciului Juridic Contencios şi 

Serviciului Management Proiecte, precum şi  raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului 

Local, 

 în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind  regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, ale Legii 273 /2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, Hotărârii  Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind inbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 

1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada 

delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cadrul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul 

serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, coraborate cu cele ale art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. 

(6) lit. a) pct. 1, 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

         în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art.1  Se aprobă  Procedura  privind  finanţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru 

activităţi nonprofit de interes local prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 

    Art.2   La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.57 din  4 martie 2010  se 

abrogă. 

     Art.3 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la  îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
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