
R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

JUDEŢUL TIMIŞ                                                     

ORAŞUL DETA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

H O T Ă R Â R E A 

                                                                                               

privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate  

de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local. 

 

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

  Având în vedere raportul nr. 2.718/2020 al Compartimentului Dezvoltare economico-socială, 

prognoze şi analize al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune modificarea Regulamentului 

privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de 

interes local, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al orașului Deta nr.31/25.02.2020, referatul de 

aprobare al Primarului oraşului Deta, precum şi avizele Comisiei Economice  şi Comisiei Sociale; 

              În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Ordonanţei  Guvernului nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor 

metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de Guvern şi cu prevederile Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al oraşului Deta pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea nr. 15/2020 a Consiliului local al 

oraşului Deta ; 

              În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1), litera „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

HOTĂRĂŞTE : 

 

              Art.1. Se modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de 

la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local, astfel: 

             Art.16 va avea următorul conținut:  

             “Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor.” 

 

 

              Art.2. Prezenta hotărâre se comunică : 

                        - Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş ; 

                        - Primarului Oraşului Deta ; 

                        - Compartimentului Administraţie publică, secretariat al Primăriei oraşului Deta ; 

                        - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ; 

                        - Compartimentului Dezvoltare economico-socială, prognoze şi analize al Primăriei 

oraşului Deta 

                        - Prin afişare în oraşul Deta şi publicare pe site-ul www.detatm.ro. 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

  Consilier CORNELIA BARBULOV.                                            Contrasemnează, 

                                                                                                          SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                          CORALIA SCULEAN 

  

 

 

 

 

 

Nr.   55   din   31   martie  2020.                                                   
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