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PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL  

privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov  

a proiectelor din domeniul social, pentru anul 2021 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţa din data de____________; 

Analizând Referatul de aprobare nr. 38908 din 23.04.2021 al Primarului Municipiului Braşov în 

calitate de inițiator,  

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; Legii 292/2011 a 

asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii fundatii, cu 

modificările şi completările ulterioare; precum și prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

    În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b), art. 

139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1),   lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor din domeniul 

social, pentru anul 2021. 

Art.2.Se aprobă Ghidul Solicitantului privind finanţările nerambursabile din bugetul local al Municipiului 

Braşov pentru activităţi nonprofit de interes local – domeniul social, conform Anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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PRIMAR, 
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