ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMĂRIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRARE
Privind sustinerea activitatii Asociatiei Vatra Satului Sacadate
pentru anul 2017
Primarul orasului Avrig,
Avand in vedere ;
- HCL Avrig nr.52/2017 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul
2017.
- Adresa Asociatiei Vatra Satului Sacadate inregistrata la Primaria Orasului
Avrig sub nr.2160/1.02.2017 prin care solicita sprijin financiar pentru
reabilitarea imobilului din Sacadate nr.366 in vederea folosirii lui ca muzeu al
satului si ca atelier mestesugaresc si spatiu de promovare a traditiilor si
obiceiurilor locale .
- Raportul de specialitate
nr.9697/20.04.2017 intocmit de
compartimentul juridic
Tinand seama de prevederile :
- art.3 alin.(2), art.11,12, art.20 lit.h) si k) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
- OUG nr.118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea
activitatii asezamintelor culturale cu modificari ulterioare;
In temeiul art.36 alin (2) lit.d alin. (6) lit a,pct.4 si 5 al art.45 alin. (1), si
al art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
PROPUN:
Art.1: Se aproba sustinerea activitatii Asociatiei Vatra Satului Sacadate,
in anul 2017, in vederea reabilitarii imobilului situat in localitatea Sacadate
nr.366, cu destinatia de Muzeu al satului si atelier mestesugaresc si spatiu de
promovare a traditiilor si obiceiurilor locale.
Art.2: Se aproba incheierea Acordului de parteneriat intre Orasul Avrig si
Asociatia Vatra Satului Sacadate, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art.3.(1): Consiliul Local al Orasului Avrig va asigura finantarea
Asociatiei cu suma de 20.000 lei, prevazuta in bugetul local la capitolul 67.02cultura recreere religie.
(2)Decontarea cheltuielilor se va face pe baza de documente
justificative depuse de beneficiar.
Art.4: Se imputerniceste primarul Orasului Avrig, pentru a semna
acordul de parteneriat.
Art.5: De ducerea la indeplinire a aprezentei hotarari raspunde primarul
Orasului Avrig, Directia Economica, Asociatia Culturala Purtata Avrigului.
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