
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

                                                                                                                                       
 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 157 

 

din 27 mai  2021 
 

privind aprobarea Metodologiei ( Ghidul solicitantului) acordării finanţărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru 

acțiuni/programe/proiecte culturale. 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 28.262 din  14 aprilie 2021 iniţiat de Primar prin Serviciul 

Activități culturale, sportive, de tineret și locativ privind aprobarea Metodologiei        

( Ghidul solicitantului) acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului 

local al municipiului Târgu Mureş pentru acțiuni/programe/proiecte culturale. 

b) Raportul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală 

nr.19.181/2021.  

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu 

Mureş 

 În conformitate cu prevederile : 

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

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare.  

 Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, 

   art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  

 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1.  Se aprobă Metodologia (Ghidul solicitantului) acordării finanţărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru 

acțiuni/programe/proiecte culturale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă numirea Comisiei de selecție și a Comisiei de soluționare a 

contestațiilor prin Dispoziție de Primar. 

Art. 3. Se aprobă remunerarea specialiștilor externi din Comisia de selecție                 

(3 persoane)  cu suma de 2. 000 de lei brut/persoană și a specialiștilor externi din Comisia de 



soluționare a contestațiilor (3 persoane) cu 1.000 lei brut/persoană. Nominalizarea 

specialiștilor externi și plata sumelor cuvenite acestora se va face după includerea sumelor 

necesare în bugetul U.A.T. Municipiul Târgu Mureș 

Art. 4. Se aprobă ca termen limită de depunere a solicitărilor de finanţare 

nerambursabilă de la Bugetul local a Programelor/Proiectelor/Acțiunilor culturale pentru anul 

2021 data de 2 iulie 2021. 

Art. 5. De la data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 89/2018 și HCL 

nr.48/2020. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Serviciul activități Culturale, sportive, de tineret și 

locativ și Direcția economică. 

Art. 7.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului 

Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.  

Art. 8.  Prezenta hotărâre se comunică:  

-  Serviciului activități culturale, sportive, de tineret și locativ. 

- Direcției economice. 
 

 

 

                                                                                                       Preşedinte de şedinţă, 

                                    Kelemen Atilla-Márton 

 

                                  Contrasemnează,    

      p. Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Szövérfi László 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 18  voturi „pentru“ şi 1 vot “abţinere”)  


