ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 61 / 2013

Privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al comunei Valea Crișului
a unor proiecte derulate de Asociația ”Kálnoky Ludmilla”
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 12.12.2013,
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Valea Crişului,
precum și solicitarea formulată de Asociația non-profit ”Kálnoky Ludmilla” cu sediul
sediul în Valea Crișului str Imreh Lajos nr 354, județ Covasna C.I.F. 17546300 privind
acordarea sprijinului financiar în vederea derulării proiectelor de interes local
”Păstrarea tradiției prin port popular” și ”Cursuri de instruire pentru tinerii rromi în
meserii tradiționale”
- O.G. nr 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), alin (6) lit”a” pct 4, alin (7) lit ”a” şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al comunei Valea Cri șului a
proiectelor derulate de Asociația ”K álnoky Ludmilla”, cu sediul în Valea Crișului str
Imreh Lajos nr 354, după cum urmează:
1.
Proiectul ”Păstrarea tradiției prin port popular” – suma aferentă
cofinanțării este în cuantum de 1.400 lei.
2.
Proiectul ”Cursuri de instruire pentru tinerii rromi în meserii
tradiționale” - suma aferentă cofinanțării este în cuantum de 1.000 lei.
Art. 2 Plata sumelor aferente cofinanțării, se va face până la data de 16
decembrie 2013 și vor fi utilizate exclusiv pentru plata cheltuielilor prevăzute în
bugetele proiectelor identificate la art 1.
Art. 3 (1) Până la data de 30 noiembrie 2014, Asociația ”K álnoky Ludmilla” va
prezenta copia actelor justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe
fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată, pentru fiecare dintre
proiectele cofinanțate din bugetul local al comunei Valea Crișului, conform art 1 din
prezenta.

(2) În situația încălcării termenului prevăzut la alin (1), Asociația
”Kálnoky Ludmilla” va returna integral bugetului local al comunei Valea Crișului, suma
primită cu titlu de cofinanțare pentru proiectele menționate la art 1.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează, compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Crișului, reprezentanții Asociației ”Kálnoky Ludmilla” și
primarul comunei Valea Crişului.
Valea Crişului, la 12.12.2013
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