ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

HOTĂRÂREA NR.89/ 2017
privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din
bugetul propriu al Județului Satu Mare, în anul 2017, în condițiile Legii 350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit
de interes general, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Satu Mare întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare nr.
6432/25.04.2017, anexată Proiectului de hotărâre nr. 6434/25.04.2017, Raportul de specialitate
comun al Direcției economice și al Serviciului de coordonare și cooperare instituțională nr.
6435/25.04.2017, precum și Raportul de avizare al Comisiei pentru activități economico-financiare
nr. 8/27.04.2017, Raportul de avizare al Comisiei de muncă și protecție socială, sănătate și familie,
protecția copilului nr. 7/27.04.2017, Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, activități
social- culturale, culte, sport și tineret nr. 6/27.04.2017 și Raportul de avizare al Comisiei juridice,
de disciplină, administrație publică, relații cu cetățenii, probleme ale minorităților nr.
5/27.04.2017,
luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 80/2017
privind aprobarea bugetului general consolidat al Județului Satu Mare pe anul 2017,
ţinând cont de prevederile art. 15 din Legea 350/ 2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), ale art. 115 alin. (1) lit. c) şi ale art. 98 cu
trimitere la prevederile art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din
bugetul propriu al Județului Satu Mare, în anul 2017, în condițiile Legii 350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes
general, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu
Mare, va asigura publicarea Programului anual aprobat potrivit prevederilor art.1 în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu Direcția juridică și relații cu consilierii, cu
Direcția economică și cu Serviciul de coordonare și cooperare instituțională din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.
Satu Mare, la 27.04.2017
PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANEXA
la Hotărârea CJSM nr.89/27.04.2017

PROGRAMUL ANUAL
pentru acordarea de finanțări nerambursabile
din bugetul propriu al Județului Satu Mare, în anul 2017

Nr.
crt.

Domeniul de activitate

1.
2.

Activități de cultură, recreere și religie
Asistență socială pentru familie și copii

*) Capitolul

Buget
prevăzut
(mii lei)
1.700
1.100

*) Sursa de finanțare
din bugetul propriu al
județului, în anul 2017
6702
6802

- 6702- Cultură, recreere și religie
- 6802- Asigurări și asistență socială

•
Prima sesiune de depunere a proiectelor va fi în perioada mai-iunie 2017.
•
În situația în care, urmare a derulării primei sesiuni de selecție a proiectelor, vor rămâne
fonduri neatribuite, se va organiza o a doua sesiune de selecție de proiecte după data de 1
septembrie 2017.

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

