
 

 

         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL  

 HOTĂRÂREA NR.108 

privind alocarea sumelor aferente proiectelor câștigătoare stabilite conform Procesului – verbal 

nr.9804/05.09.2019 din bugetul local al orașului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 

09.09.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 13 consilieri locali; 

Vazand proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.20/05.09.2019 al inițiatorului – Primar, 

Moraru Anastase, raportul de specialiate nr.9804/05.09.2019 al Serviciului Economic, procesul verbal al 

Comisiei de Evaluare și selecție nr.9804/05.09.2019; 

In conformitate cu prevederile : 

- Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de 

interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. nr.4/31.01.2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.C.L. nr.45/18.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea 

pentru anul 2019; 

-  art.129, alin.7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția nr.165/2018 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 
 In temeiul art. 139,alin.3 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 
 

HOTARAŞTE : 
 

Art.1. Se însușește propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul local al orașului Isaccea 

pentru anul 2019,  aferente unei finanțări nerambursabile, pentru Asociația ”Pro Noviodunum” în vederea 

realizării proiectului ”Noviodunum ArchaeoPark”, proiect ce are ca obiectiv realizarea unui parc arheologic 

pe o suprafață de 400 mp în perimetrul sitului Cetatea Noviodunum . 

Art.2. Se însușește propunerea de alocare a sumei de 50.000 lei de la bugetul local al orașului Isaccea 

pentru anul 2019,  aferente unei finanțări nerambursabile, pentru Asociația ”Club Sportiv Progresul Isaccea” 

în vederea realizării proiectului ”Promovarea sportului în orașul Isaccea”, proiect ce are ca obiectiv 

dezvoltarea activității sprotive pe plan local . 
Art.3. Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale şi va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre prin afişare la 

avizierul instituției. 

Art.4 -Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate simplă) 8 

Nr.total voturi exprimate 12 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 9 

Nr.abtineri 3 

  
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      
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