ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA ARCUS
CONSILIUL LOCAL

privind finan{area

HoTARAREA NR.IA12016
nerambursabil5 din bugetul local a programelor,

proiectelor si

ac(iunilor culturale pe anul2016
Consiliul Local al comunei Arcus, judelul Covasna,
intrunit in gedint6 ordinard in data de )X .07.2016,
Analizdnd exprmerea de motive al primarului comunei Arcus, privind finanlarea
nerambursabild din bugetul local a programelor, proiectelor si acliunilor culturale pe anul
20t6,
Avdnd in vedere:
- raportul compartimentului de resort intocmit in acest scop,respectiv raportul de avizare
al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,
-HCL nr.2l20l6 privind aprobarea bugetului local, cu modificarile qi completlrile
ulterioare,
-HCL nr.3212011

privind finanfarea nerambursabild a programelor, proiectelor 9i
acliunilor culturale din bugetul local in com.ArcuE,cu modificdrile Ei completdrile

ulterioare,

-M.O. nr.74 din 15.04.2016, respectiv anunfurile de participare aplrute in ziarul
"Mesagerul de Covasna", precum qi ziarul "Haromszek",
-Dispozilia nr.6312016 privind numirea comisiei de seleclie a programelor, proiectelor qi
acfiunilor culturale,respectiv numirea comisiei de solufionare a contestafiilor,
-procesul verbal al Comisiei de seleclie a programelor, proiectelor qi ac{iunilor culturale
inregistrat sub nr.3 1861 12.07 .2016,
Ludnd in considerare :
-prevederile Legii 35012005, privind regimul finanJdrilor nerambursabile din fbnduri

publice, alocate pentru activitSli nonprofit de interes general,

cu modific[rile ;i

completdrile ulterioare,

-art.i alin.(2) Ei art. 14 din Legea

t:r,. 27312006,

privind finantele publice locale, cu

modific[rile qi completdrile ulterioare,
-OG nr.51/1998 privind imbundtdfirea sistemului de finanlare a programelor qi
proiectelor culturale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
in temeiul prevederilor art.36, alin. (2),litera,,d" gi alin. (6) litera ,,i',pct.4,
precum gi al art.45, alin. (1), coroborat cu art. 115 alin (l) lit,,b" din Legea
administrafiei publice locale nr. 21512001, republicatd,cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,

HOrAnAgrE:

Art. 1. Se aprobi repartizarea sumei de 6000 lei din bugetul local pe anul 2016
pentru finanlarea nerambursabili a programelor, proiectelor qi acliunilor culturale,
conform anexei nr.1 la prezenta hotirAre din care face parte integrantd.
Art.z. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd Inspectorul
din cadrul compartimentului de contabilitate qi Primarul com.Arcuq .

Arcus, taB .ol.zorc
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