
ROMÁNIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOTÁRÁREA NR. 53/2019 
privind aprobarea „Programului anual de finantare a activitatilor de tineret 

§i pentru cultele religioase din ora§ul Cristuru Secuiesc", pe anul 2019

Consiliul Local al ora§ului Cristuru Secuiesc intrunit la §edinta ordinara publica la 
data de 16 aprilie 2019; 

Avand in vedere proiectul de hotarare a primarului din 28 martie 2019, referatul 
biroului juridic din cadrul Primariei ora§ului Cristuru Secuiesc, precum §i referatul comisiilor 
de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 
administrarea domeniului public §i privat al ora§ului, nr. 3 pentru sport, tineret, agrement, 
sanatate, protectie sociala �i ocrotirea drepturilor omului §i nr. 4 pentru, invatamant, cultura 
§i religie;

Tinand cont de prevederile prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu 
completarile §i modificarile ulterioare, al art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania, republicat, a H.G. nr. 1270/2002 prívínd aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu completarile §i modificarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice §i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile §i completarile 
ulterioare §i ale Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice §i a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, precum §i ale Hotararii Consiliului Local al ora§ului 
Cristuru Secuiesc nr. 14/2015, privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli pe anul 
2015; 

Pe baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit d, alin. (6), lit. 5 §i art. 115 alin. (1) lit. b din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicat in temeiul Legii nr. 
286/2006; 

Hotara§te: 

Art.1. Aproba „Programul anual de finantare a activitatilor de tineret §i pentru cultele 
religioase din ora§ul Cristuru Secuiesc pe anul 2019, conform descrierii prezentate in anexa 
nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba modelul Documentatiei pentru elaborarea §i prezentarea 
propunerilor de proiecte de catre solicitanti, conform Anexelor nr. 2.1, 2.2 §i 2.3, care fac 
parte integranta din prezenta hotarare. 
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