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JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACAU 

 
 

HOTARARE 
 

privind aprobarea Listelor cuprinzând rezultatele finale ale sesiunii de selectii a proiectelor/ 
programelor care vor primi finantari nerambursabile de la bugetul local al Municipiului  Bacau, 
precum si sumele acordate de catre Comisiile de evaluare 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
Având în vedere  : 

        -   Prevederile  Legii nr.350/02.12.2005  privind  regimul finantarilor  
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati non -profit de interes general; 
   -   Punctul 20 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiilor de Evaluare a 
Proiectelor / Programelor  care vor primi finantari nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Bacau – Anexa nr.4 la H.C.L. nr 43 din 30.03.2006;  
    -  Pct.1 Cap. IV din Ghidul Solicitantului privind Regimul Finantarilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al municipiului Bacau alocate pentru activitati non - profit de interes 
local – Anexa nr.6 la H.C.L. nr.43  din 30.03.2006; 
     -      Raportul  de oportunitate – centralizator  nr.22048/05.06.2006 al Comisiei de „ Cultura , 
Educatie  , Tineret si Mediu  ” 

         - Raportul  de oportunitate – centralizator  nr.24102/16.06.2006 al Comisiei   
„ Sport  ”. 

        -  Referatul    nr.22145/05.06.2006 al Comisiei  „ Culte   ”. 
        -   Referatul   nr.24105/16.06.2006 al Comisiei  „ Social   ”. 
        -   Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau  ; 

     In baza dispozitiilor art.38 (2) lit “p” si “z”   ale art.46 (1) si (3) din Legea nr.215/2001,  
a administratiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

H O T A R A S T E 
 
           ART.1.    Se aproba  Listele cuprinzând rezultatele finale ale sesiunii de selectie a 
proiectelor / programelor care vor primi finantari nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Bacau, precum si sumele propuse   de catre Comisiile de evaluare dupa cum 
urmeaza :  
 
       ANEXA NR.1                                         Suma solicitata                      Suma propusa  
                                                                                                                      spre aprobare  
 1.Raportul de oportunitate  al Comisiei 
Cultura, Educatie, Tineret si Mediu             500.000 lei ( RON )          297.438 lei ( RON )   
 

 
 
 



 
       ANEXA NR.2                                         Suma solicitata                      Suma propusa  
                                                                                                                      spre aprobare  
 2.Raportul de oportunitate  al Comisiei 
               Sport                                            1.198.000 lei ( RON )            801.000 lei ( RON )   
 

 
       ANEXA NR.3                                          
                                                                                                                       
 3.Referatul  Comisiei 
        Culte religioase                                 1.785.260. lei ( RON )          1.081.720 lei ( RON )   
 
         ANEXA NR.4 
                                          
 4.Referatul  Comisiei 
        sociale                                                   250.000  lei ( RON )            121.426 lei ( RON )   
 
 
 
TOTAL GENERAL                                 3.733.260  LEI (RON )         2.301.584  lei ( RON  )  
 
                 Art.2. Anexele nr.1-4 fac parte integranta din prezenta hotarâre. 
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