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CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 20/2013
privind modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului local Ilieni nr. 37/2012, pentru
modificarea parţială a Hotărârii Consiliului local al comunei Ilieni nr. 48/2008, privind
cofinanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale din bugetul
local
Consiliul Local al comunei Ilieni, judetul Covasna,
Întrunit în sedinţa sa ordinară din 28.02.2013,
Având în vedere :
-Expunerea de motive al primarului comunei Ilieni nr. 893/21.02.2013, prin care propune
modificarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate în cazul evaluării
proiectelor culturale si Raportul compartimentului de resort ,
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al com.Ilieni,
Având în vedere prevederile:
-O.G. nr. 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi
acţiunilor culturale, modificată şi completată prin OG nr.2/2008 ,precum si Legea nr.199/2008
pentru aprobarea OG nr.2/2008 pentru modificarea şi completarea OG nr.51/1998 privind
înbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale,
-Legea nr.350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice allocate
pentru activitati nonprofit de interes general,
În temeiul art.36 alin.(2) lit.d si alin.(6) lit.a. pct.4, art.45 si art.115 alin.(1) lit.b. din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ARTICOL UNIC:
Se modifică articolul 5 din Hotărârea Consiliului local Ilieni nr.
37/2012, cu privire la modificarea parţială a Hotărârii Consiliului local al comunei Ilieni nr.
48/2008, privind cofinanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale din
bugetul local, prin modificarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în felul
următor:
1. Ardelean Mariana-Daniela, consilier local
2. Csergő Maria, consilier local
3. Albert Jenő, consilier local
Ilieni, 28.02.2013.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ANDRÁS ISTVÁN

CONTRASEMNEAZĂ
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VVZS / VVZS
5 ex. – Difuzare:
2 ex. Dosarul şedinţei
1 ex. Primar
1 ex. comisia
1 ex. Albert Jenő

