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HOTARÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de finantari 
nerambursabile din bugetul local activitatilor non profit de interes local  

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă 
extraordinară în data de 29.02.2016; 
 Luând în dezbatere: 
  -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local activitatilor non profit de 
interes local; 
  - referatul nr. 526/25.02.2016 întocmit de către compartimentul de resoprt ;  
 Având în vedere:  
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;  
 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general ;  
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general; 
  În  baza art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,  
  În temeiul prevederilor  art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) și art. 125  
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare,  

HOTĂRĂSTE:  
 Art.1. Se aprobă „Regulamentul pentru acordarea de finantari nerambursabile din 
bugetul local activitatilor non profit de interes local", prezentat în Anexa 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza Autoritatea 
publica locala a comunei Daia Română. 
 Art. 2 .  Prezenta hotărâre va fi comunactă: 

 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
 compartimentului financiar – contabil; 
 Primarului comunei Daia Română; 
 Un exemplar la dosar. 

 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile 

valabil exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100 %  din numărul consilierilor prezenţi. 
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DV/DV, ex. 4, I. A. 5.       
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