
 
HOTĂRÂREA nr. 25 

privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi solicitărilor 
pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi 
desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la 

Bugetul Local, aprobată prin H.C.L. nr. 50/28.03.2013 
 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea întrunit în şedinţă ordinară la data de  
30 ianuarie 2014;  

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a proiectelor şi solicitărilor pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele 
religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de 
finanţare nerambursabilă de la Bugetul Local, aprobată prin H.C.L. nr. 50/28.03.2013, proiect din 
iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Raportul Biroului Sport, Cultură şi Relaţii Externe înregistrat sub  
nr. BD 02/15.01.2014;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.C.L. nr. 57/27.09.2012 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor 

nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local şi a Ghidului 
Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase 
recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea. 

   În temeiul art. 36 alin. 1 şi alin. 2 lit. b, art. 45 alin. 1 şi 6 şi art. 49 alin. 1 şi 2  din Legea nr. 215 
privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

HOTĂRĂŞTE  
 

ART. 1 Se modifică componenţa Comisiei de evaluare si selecţionare a proiectelor şi 
solicitărilor pentru activit ăţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de 
lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare 
nerambursabilă de la Bugetul Local, aprobată prin H.C.L. nr. 50/28.03.2013, după cum urmează: 

- Preşedinte: Constantin HOGEA, Primar; 
- Membri:     Marcel IORDACHE, Viceprimar; 

       Lavinia VIZAUER, Consilier Local; 
       Andrian AMPLEEV, Consilier Local; 
       Alina MUHULEŢ, Director Economic;  
       Cristina MUCILEANU, Şef Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe; 
       Alina STĂNCIULESCU, Inspector Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe;  

- Secretar:     Ionela MELNIC, Inspector Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe. 
ART.  2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 50/28.03.2013 rămân neschimbate. 
ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică şi 

Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe. 
ART. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.  
  
         Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor.  
 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                   VIZAUER Lavinia 
 
 


