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HOTARARE
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finan{area nerambursabili

din bugetul.local al Programelor, proiectelor qi acfiunilor in domeniul
tineretului pe anul 2016

Avdnd in vedere ' !

Expunerea de motive a primaruiui comunei Priboieni;
Raportul nr. 2312125.04.2016 al d-nei Iliescu Lilieana -contabil in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Priboieni

Jindnd cont de prevederile Legii tinerilor nr. 350/ 2006, Legii nr. 350/
2005 privind regimul finanlarilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitali nonprofit de interes general, cu modificdrile qi completarile
ulterioare, O.U.G. nr. 341 2006 privind atribuirea contractelor de achizilie
publica a contractelor de concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de

concesiune de servicii cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, Legii rv. ll
20ll a educa[iei nalionale, cu modific6rile qi completArile ulterioare Ei ale

H.G. nr. 1860/ 2006 privind drepturile gi obligaliile personalului autoritalilor

Ei instituliilor publice pe perioada delegarii Ei detaqarii in alta localitate,
precum Ei in cazul deplasarii, in cadrul localitalii, in interesul serviciului, cu

modificarile qi completarile ulterioare;
Avand in vedere:
art.36 alin.2lit.d si alin 6, lit a, pct 6 si art.ll5 din Legea nr 21512001

privind administratia publica locala republicata ;

- prevederile art.3, art.l2, alin2, artll, art.l2,art20, lit h, si lit k si anexa 2,

cap II, pct9,,lit b din Legea rw.27312006 privind finantele pubtice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare ;

Pe baza prevederilor bugetului propriu

2016 aprobat prin HotarArea Consiliului Local

20t6;
in temeiul prevederilor art.45, alin 1

administra[iei publice locale, republicatd, cu

ulterioare;

Consiliul local Priboieni, adopta prezenta; 
:

uorAnAnr:

Ar:t.1. Se aprobd Ghidul solicitantului pentru finan{area nerambursabila din

bugetul comunei Priboieni a Programelor, proiectelor qi acliunilor in domeniul

tineretului pe anul 2016, confbrm anexei care face parte integrantd din prezenta

hotdrdre.

al comunei Priboieni pe anul

Priboieni nr. 2 din 28 ianuarie

din Legea nr. 2l5l 2001 a

modificdrite Ei completarile
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finantare de la bugetul local ut ,o,,rrr.i priboieniin ao*..riul sport, in urmatoareae-emponenta : Iliescu Florica Liliee
,i Fl;;;;;r;;;;;##;:T" L,reana- presedinte, rvascu reodoi Adrian -. membru

cu ducerel 
11 

ingtolinire a prezentei hotarari se insarcin eaza d-naconsirierIliescu Lilieana si dl prima, tupr lorin ,

r : art'2' Prezenta hotirare se comunicd: Instifu{iei prefectului - judetuluiArges rn vederea exercitarii controlului de r.g;iir;;;.'

Contrasemneaza

FLORES




