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CONSILIUL T,OCAL AL COIIUNEI CORBEANCA
PRII\I,.IRIA CON{UNEI CORBE.4NCA

HOTARAREANT.

privind aprobareu r****,*o#-ffiL1de finanldri nerambursabile in anul
2019 din bugetul l,ocal al Comunei Corbeanca

consiliul local al comunei corbeanca inhunit in sedinta ordinara in data de
03.06.2019,

Avand in vedere:
- exprmerea de motive a primarului comunei Corbeanca;
- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Corbeanca;
-^HCL t'21124.05.2019, privind aprobarea bugeturui general consolidat al com'ner
Corbeanc4 pe anul 2019;
- HCL nr.35/2018, privind apmbarea Regulamenhrlui necesar acordarii de finantari
nerambursabile din bugetul local al comunei corbeanca, pentru activitati non-profit de
interes geneml;
- art.lS din Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabiie din fonduri
publice alocate pentru activitati non-profit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- ordinul 66412018, privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor
sportive;
- art.4 alin'(2) din HG nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordomamtei Guvemului rtr.82/2001privind stabilirea urior forme de
sprijin financiar pentru unitatile de curt 4artinand culGror religioase rec'noscute din
Romania , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;- prevederile art.25 lit'?' din legea nr.?'73/2006 privind finantele publice localg cu
modifi carile si completarile ulterioare.

In temeiul art 45 alin. (1), din Legea nr. 215/2001, privind administratia pubrica
local4 republicatE, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, consiliul Local corbeanca
adoptd urmitoarea

HoTAnART:

ArLl. Se aprobr Programul anual privind acordarea de finanlari nerambursabile in anul 2019
din Bugetul local al Comunei Corbeanca astfel:

- Programe,/Proiocte pentru sport - alte cheltuieli finantare asiciatii sportivg programul
-sportol Pentru Toti (P2) ". suma alocata in bugetul local pe anul2-01s: ssi.oo-O ter;- Programe/Proiecte pentru servicii religioase. suma alocata in bugetul local pe anul
2019:1.000.000 lei.

Art.2. incepand cu data prezentei orice alte prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
Art 3. Primarul comunei corbeanca prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotlrdri, iar secretaruf comunei o va tra]rsmite Instituliei
Prefectului - Judelul Ilfov gi o va aduce la cunogtinJa publicd, prin afrgare.
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