H O T Ă R Â R E A NR. 125 /2016
privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 66/2010 privind finanţarea
nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, în şedinţă ordinară;
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al dl-lui consilier Szabo Vincze
Árpád, privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 66/2010 privind finanţarea
nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea
domeniului public/privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, şi al comisiei pentru învăţământ,
cultură şi sport a Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc;
Având în vedere prevederilor Legii nr. 350/2005 privind îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. şi art. 115 alin. 1 lit b. a din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. I. - Se aprobă modificarea şi completarea Cap. II alin. 2 lit. G al anexei la HCL nr.
66/2010 privind Regulamentul de finanţare nerambursablă de la bugetul local , a unor
programe, proiecte şi acţiuni culturale legate de Municipiul Tîrgu Secuiesc, având următorul
conţinut;
" Cap. II alin. 2 lit. g - Procentul de finanţare din resurse proprii este de 10 %. În
Raportul de decontare vor fi justificate cheltuielile incluse în proiect atât pentru sumam
finanţată de Consiliul Local, cât şi pentru resurse proprii".
Art. II. - Se abrogă HCL nr. 98/2015 privind modificarea anexei la HCL nr. 66/2010,
referitor la Regulamentul de finanţare nerambursablă de la bugetul local, a unor programe,
proiecte şi acţiuni culturale legate de Municipiul Târgu Secuiesc.
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