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CONSILITJL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT

Proiect
IIOTARARE

de aprobare a Regulomenlului privihd regimul fihnn(drilor nerambutsabile dinfon.lu le
bugetului local al oru;ului nrgu Neam( alocote pehtru actiritdli nonprofit de interes locol, pentru

anul2015

Consiliul Local al oragului Tirgu Neamt,judetul Neamt;
Avend in vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanlerilor nerambursabile

din fonduri publice alocate pentru activit5ti nonprofit de interes general, cu modificdrile 5i
completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile Legii 5212003 privind consultarea publica $i transparen(a
decizionali;

Avand in vedere prevederile OC 2612000 cu privire la asocialii ;i fundaqii, cu modificdrile 9i
comDletirile ulterioare:

Analizand Expunerea de motive inaintatd de cdtre primarul oratului Tirgu Neam! $i Raportul de
specialitate comun al Biroului Buget, Contabilitate Si al Compartimentului Planificare ii Dezvoltare
LocalS din cadrul Primirie oratuluiTg. Neaml inregistrate sub nr. 3422 din 18.02.2015;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora$ului Tirgu Neamf;
ln temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d ti e, alin. 6. lit. 4 alin 7, lit. a, alin 9, art. 45 alin | $i art.

I 15, alin.l, l i t. b) din Legea nr.2l512001 a administraliei publice locale republicatl, cu modificdrile
si completdrile ulterioare;

HOTA R,i$TE:

Art. l. Se aprobd Progromul penlru acordorea rtnanldrilor nerambursabile .lin fon.lurile
bugelalui locsl al orut lui nrgu Nedml alocate pentru aclivitdli nonprolit de intercs local, valabil
pentru anul 2015, conform Anexei nr. I care face parte integrante din prezenta hoterdre.

Art. 2. Se aprobe .Regulamenlul pririttd regimul finorl(drilor nerombursobile dih fotttlurile
bugelului local al oratului nrgu Nedm! alocate pehlru acliritdli honproJit de ihteres local.lalabil
pentru anul 2015, conform Anexei nr. 2 care lace parte integrante din prczenta hotarare.

Art. 3. Se aprobe componenta Comisiei de evoluare ;i comisiei de contestalie a cererilor
ONG-urilor care solicild sprijinfnanciat de la bugetul local al orutului nrgu Neaml penlru anul
2115, conform Anexei nr. 3 care face parle integranta din prezenta hot5rare.

Art, 4. Cu indeplinirea prevederilor hotirarii se incredinleaza Biroul Buget, Contabilitate $i
Compartimentul Planificare fi Dezvoltare Locale.

Art.5. Secretarul oratului Tirgu Neamf va asigura pub]icitatea 9i comunicarea prezentei
hotirari instituliilor ti persoanelor interesate. prin Compartimentul Administralie Publicd t,ocali.
Aurorirare Tutelari.
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