
HOTĂRÂREA nr. 13 
pentru aprobarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind proiectele şi 

solicitările 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 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea întrunit în şedinţă ordinară la data de  
28.07.2016;  

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind 
proiectele şi solicitările 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, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
19804/14.07.2016 şi Raportul Biroului Sport, Cultură şi Relaţii Externe înregistrat sub  
nr. 19803/14.07.2016;  

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; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 21/01.02.2016 pentru 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 işi desfăşoară activitatea in Municipiul 
Tulcea; 

   În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin. (9), art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1)  
lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 

HOTĂRĂŞTE  
 

ART. 1 Se aprobă componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind proiectele şi 
solicitările 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, în următoarea componenţă: 

- Preşedinte: Andaluzia LUCA,  viceprimar; 
- Membri:   Raluca GAIDANUT, consilier juridic Serviciul Buget Contabilitate; 

     Niculina CORSEI, Şef Serviciul Buget Contabilitate; 
ART.  2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 40/26 martie 2015 se revocă.   
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 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi.  
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