
 

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. 247 

din  29  iulie  2021  

privind aprobarea sumelor pentru finanțarea nermbursabilă (de la bugetul local) a 

acțiunilor/proiectelor/programelor culturale pentru anul 2021 

 

 

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

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 53.639 din 26 iulie 2021 iniţiat de Primar prin Serviciul Activități 

culturale, sportive, de tineret și locativ privind aprobarea sumelor pentru finanțarea 

nermbursabilă (de la bugetul local) a acțiunilor/proiectelor/programelor culturale pentru anul 

2021. 

b) Amendamentul formulat în plenul Consiliului local, 

c) Avizul favorabil  al Direcției economice.  

d) Raportul de specialitate nr. 54.061/27.07.2021 al Direcţiei juridice, contencios administrativ 

şi administraţie publică locală, 

e) 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.  

   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 sumele pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al 

Municipiului Târgu Mureș pentru programe/proiecte/acțiuni culturale depuse pe anul 2021, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcția activități social culturale, patrimoniale și 

comerciale - Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ,  și Direcția economică.  

Art.  3.  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. 4 .  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Direcției Activități social culturale, patrimoniale și comerciale 

- Direcției economice. 

                                          

                                                                                                        Președinte de ședință, 

                                                                                                       Kelemen Attila-Márton 

 

                              Contrasemnează, 

  Secretar  general al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița         

 

 

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


