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HOTARARE

privind aprobarea Ghidului de finantare pe domeniul cultura si tineret,
nerambusabila din fondurile bugetului local al comunei Mihai Viteazurpentru
interes local

{t

pe anul 2013 ,finantare
activitati nonprofit de

Consiliul Local MihaiYiteazt, intr-unit la gedin{a ordinari (inut[ la data de 23 aprilie 2013,

inbaza expunerii de motive a primarului comunei Mihai Viteazu cu privire la.Proiectul de hotarare

aprobarea Ghidului de finantare pe domeniul cultura si tineret, pe anul2013 ,finantare nerambusabila din
fondurile bugetului local al comunei Mihai Viteazurpentru activitati nonprofit de interes local

Avand in vedere referatul compartimentului der sepcialitate din cadrul apaartului de

specialitate al primarului, compartimentul programe si strategii europene, inregistrata sub

m. I ,si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din acdrul consiliului
Local

In bazaprevederilor Legii nr. 35012005

Luand act de prevederile art.36 alin.6 punctul 1,41516., a art. 45, ale art. 115, alin.l
lit.b,alin.3,alin,5o6 si 7 din Legea nr.2l5l200l, republicatao cu modificarile si completarile
ulterioare,privind adminsitratia publica locala

norAnA$rn:

Art.l. Se aprobi Ghidul de finantare pe domeniul cultura si tineret, pe anul 2013 ,finantare
nerambusabila din fondurile bugetului local al comunei Mihai Viteazu,pentru activitati nonprofit de

interes local conform anexei, care face parte integranta din prezenta Hotarare

Art.2. - Prezenta hotirdre se comunici, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in

termenul previzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judefului Cluj, Consiliul Jusetean Cluj

,compartimentului de de programe si strategii europene si se aduce la cunogtinjd publici prin afisare

Art. 3 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se incredinteaza primarul
comunei si compartimentul de urbanism si aemnajarea teritoriului

Nr. _f 5_-/-23 aprilie 2013

abtineri :

Presedinte de sedinta

Numarul total al consilierilor prezenti la sedinta: 
-Numarul total al consilierilor Consiliului local : 15
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-pt.activitati economice, buget finante
presedinte
- secretar

privind aprobarea Ghidului de

nerambusabila din fondurile bugetului
local

PROIECT DE IIOTARARE
finantare pe domeniul cultura si tineret, pe anul 2013 ,finantare

local al comunei Mihai viteazurpentru activitati nonprofit de interes

Consiliul Local Mihai Viteazu, inh-unit la gedinla ordinar6 finutd la data de 23 aprilie2013,

in baza expunerii de motive a primarului comunei Mihai Yiteazt cu privire la .Proiectul de hotarare

aprobarea Ghidului de finantare pe domeniul cultura si tineret, pe anul 2013 ,finantare nerambusabila din

fondurile bugetului local al comunei Mihai Viteazu,pentru activitati nonprofit de interes local

Avand in vedere referatul compartimentului der sepcialitate din cadrul apaartului de

specialitate al primarului, compartimentul programe si strategii e,ropene, inregistrata sub

nr. si avizul favoratil al comisiilor de specialitate din acdrul consiliului

Local
In baza prevederilor Legii nr' 350/2005

Luand act de prevederile art. 36 alin.6 punctul 1141516, a art. 45, ale art' 115, alin'l

lit.b,alin.3,alin,5,6 si 7 din Legeanr.2l5t2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,privind

adminsitratia publica locala

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobi Ghidul de finantare pe domeniul cultura si tineret, pe anul 2013 ,finantare

nerambusabila din fondurile bugetului local al comunei Mihai Viteazurpentru activitati nonprofit de interes

local conform anexei, care face parte integranta din prezenta Hotarare

Art. z. - prczentahotirare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in

termenul prevSzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judefului cluj, consiliul Jusetean cluj

,compartimentului de A" p.oliurn" si strategii europene si se aduce la cunoqtinf[ public[ prin afisare

Art. 3 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se incredinteaza primarul

comuneisicompartimentuldeurbanismsiaemnajareateritoriului

l8 aprilie 2013 lnitiator '. Zeng Ioan - Prlmar



ru.lMLd*JWzot2-
RaPort de sPecialitate

al compartimentului programe si strategii europene

pentru adoptarea proiectului de hotirfire privind aprobarea ghidurilor de

finantare pe programul rrsportul pentru toti,, si domeniul cultura si tineret,

finan![ri ,r..u*b.rr.abile din fondurile bugetului local al comunei Mihai Viteazu,,jud.Ctujpentruactiviti{inonprofitdeintereslocal

Avdnd Tn vedere ci in bugetul anului 2013 Consiliul local Mihai Viteazu a

prevdzut finantdri nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general in

baza Legii nr.350/2005, constatand existenta unor activitSli culturale 9i sportive

insemnate in comuna noastrd, a cdror exemplu pozitiv se extinde pe toate

comuna si observAnd implicarea din ce in ce mai susulinutd a tinerilor din satele

comunei Mihai Vlteazu si constatdnd existenla organizaliilor nonprofit, care

realizeazd multe activitdli, pentru promovarea culturii locale chiar 9i peste granile

gi ?n partenerlat cu administratia publicd locald, compartimentul programe si

strategii europene propune aprobarea ghidurilor de finantare care stau la baza

documentatiei necesara pentru obtinerea finantarilor nerambursabile da catre

persoanele fizice si juridice interesate'

in consecinid propunem adoptarea proiectului de hotdrdre privind aprobarea

ghidurilor de linantare pe programul ,,Sportul pentru toti,o si domeniul cultura si

tineret,finanfiri nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Mihai

Viteazu, jud. Cluj pentru activit[{i nonprofit de interes local' in baza Legii

nr.350/2005 in gedinla ordinari din 23 aprilie 2013'

Data.
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