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HOTĂRÂREA NR. 39/2017 

privind modificarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse de către solicitanţii 

de fonduri nerambursabile, cu privire la rezultatele obţinute în urma evaluării programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 214/2016 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

MARȚI 28 FEBRUARIE 2017   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, prin viceprimar 

desemnat, înregistrat cu nr. 93/2017; 

• Raportul de specialitate nr. 93/2017 al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală prin care 

se propune modificarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse de către 

solicitanţii de fonduri nerambursabile, cu privire la rezultatele obţinute în urma evaluării 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

214/2016; 

 

Având în vedere: 

• Ghidul solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la  bugetul local în baza 

Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultural, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 17/2013; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 214/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 

şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2017 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de 

consilier local al domnului Talpoş Ioan Iustin 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2017 privind validarea mandatului de consilier local al 

doamnei Călăuz Doris - Gianina, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al 

Municipiului Baia Mare din partea Partidului Mişcarea Populară  

• Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 12 şi art. 15 din Ordonanţa nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 

proiectelor culturale, cu modificările ulterioare; 

• Art. 36, alin. (1), alin. (6), lit. a), pct. 4, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

•  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin.1, art. 45 şi art.115 alineatul (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
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  HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse de către 

solicitanţii de fonduri nerambursabile, cu privire la rezultatele obţinute în urma evaluării 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

214/2016, prin desemnarea doamnei Călăuz Doris - Gianina ca membru în comisie, pe locul 

devenit vacant, ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Talpoş 

Ioan Iustin. 

Art. 2 Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 214/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei de 

evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu finanţare nerambursabilă de la 

bugetul local şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se modifică în mod corespunzător.  

Art. 3     Prezenta hotărâre se comunică la: 

 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare - prin Viceprimar desemnat;  

• Direcţia Economică; 

• Direcţia Juridică  Administraţie Publică Locală; 

• Serviciul Finanţări Locale; 

• Membrii comisiei; 

• Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă. 

 

 

 

      Mureşan Dorel                                                                                     Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 17 

Pentru 17 

Impotrivă - 

Abţineri - 


