
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACAU 
 
 

HOTARÂRE 
privind modificarea si completarea HCL nr. 43/ 30.03.2006, privind aprobarea 

Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Bacau, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Bacau 
 Având în vedere: 

- Prevederile HCL nr. 43/ 2006, precum si Anexa nr. 3 la aceasta hotarâre; 
- Luându-se act de cererea înregistrata sub nr. 17429/ 2006, a consilierului local 

Mironescu Roxana, prin care solicita eliberarea din Comisia de Cultura, Educatie, 
Tineret si Mediu, pentru evaluarea proiectelor care vor primi finantari nerambursabile 
de la bugetul local în anul 2006, conform Legii nr. 350/ 2005; 

- Referatul nr. 17585/ 05.05.2006, al Comisiei Tehnice care asigura realizarea 
procesului de solutionare a cererilor de finantare nerambursabila; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau. 
 În baza dispozitiilor art. 38 (3) si ale art. 46 (1) si (4) din Legea nr. 215/ 2001 a 
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE 
 
Art. 1 Se aproba modificarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 43/ 2006, în sensul ca se 
elibereaza consilierul local Mironescu Roxana din Comisia de Cultura, Educatie, 
Tineret si Mediu, pentru evaluarea Proiectelor care vor primi finantare 
nerambursabila de la bugetul local, motivat de starea de incompatibilitate cu aceasta 
forma de activitate, pentru proiectele ce se vor prezenta de catre Universitatea din 
Bacau, unde îsi desfasoara activitatea profesionala. 
Art. 2 Se aproba modificarea art. 6 din HCL nr. 43/ 2006, în sensul ca se înlocuieste 
Anexa „B”, la cererea anexa 1 – „Ghidul Solicitantului” intitulata „Date privind 
bugetul unitatii solicitante în anul ______”, cu alta Anexa „B”, la care i s-au adus 
îmbunatatiri în continutul acesteia, prezentate în Referatul de propuneri nr. 17585/ 
05.05.2006. 
Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 43/ 2006, sunt si ramân neschimbate. 
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