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HOTĂRÂREA NR.  113/2010 

 
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 316/2009 referitoare la finanţarea 

nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale; 
 

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19549/2010 al Oficiului pentru Învăţământ şi 
Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al 
Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii 
şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe; 
 Având în vedere H.C.L. nr. 316/2009 privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul 
local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale; 

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 316/2009 privind finanţarea 
nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, după cum 
urmează: 

I. Aliniatul (2) al art. 1. va deveni articolul 2; 
II. Articolul 8 va avea următorul cuptrins: 
“Art. 8.- Deciziile de numire a Comisiilor arătate la art. 6 şi art. 7 vor fi emise până la cel 

mai târziu o săptămână după expirarea termenului de depunere a proiectelor pentru fiecare 
sesiune de selecţie în parte”.  

III.     Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
“Art. 9.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează comisiilor constituite potrivit art. 

6 şi art. 7, precum şi Compartimentului buget din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu 
Gheorghe” 

ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Oficiului pentru Învăţământ şi 
Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe 
 
 Sfântu Gheorghe la, 29 aprilie 2010 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ 
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