
        ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
   ORAȘUL BORSEC
  CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R   Â R E A   Nr.11 / 2015

privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu  organizații
neguvernamentale,  care desfășoară activități de protecție și promovare a 

drepturilor copilului și tinerilor aflați în situații de risc în orașul Borsec 
județul  Harghita,  în anul 2015 

Consiliul local orășenesc Borsec 
Având în vedere raportul de specialitate din cadrul Serviciului Public de Asistență

Socială, prin care se arată oportunitatea și necesitatea  derulării unui  Program  anual
de colaborare cu  organizații neguvernamentale, care desfășoară activități de protecție
și promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflați în situații de risc în orașul Borsec,
județul Harghita în anul 2015,  

Luând  în  considerare   prevederile  Legii  nr.  272/2004  privind  protecția  și
promovarea  drepturilor  copilului,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  Legii
nr.292/2011  a  asistentei  sociale,  ale  Legii  nr.350/2005  privind  regimul  finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.25, lit f, din  Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, republicată, precum şi ale Hotărârii  nr.9/2015 privind aprobarea
bugetului local pe anul 2015.

Văzând  avizul favorabil al Comisiei mixte pentru buget – finanțe și administrație
publică locală, juridică și socială din cadrul Consiliului local orășenesc Borsec.

În temeiul dispozițiunilor   art.39(1) art.36(2), lit. b), art.36(4) lit.c), art. 36(9) şi
art.45(1),  art.115 (1),  lit.b)  din  Legea  nr.  215/2001,  republicată  2007   privind
administrația  publică  locală,  modificat  și  completat  precum  şi  cu  respectarea
prevederilor legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,
republicată 2013 cu modificări și completări.

H O T Ă R E Ş T E

Art.  1. Se  aprobă  derularea  Programului  anual  de  colaborare  cu  organizații
neguvernamentale  care  desfășoară  activități  de  protecție  și  promovare  a  drepturilor
copilului  și tinerilor aflați în situații de risc în orașul Borsec,  județul Harghita în anul
2015,  conform descrierii  prezentate   în  anexa  nr.  1, care  face parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.

Art.2. Se  aprobă  Modelul  Documentației  pentru  elaborarea  şi  prezentarea
propunerilor  de  proiecte  pentru  „Programul  anual  de  colaborare cu  organizații
neguvernamentale  care  desfășoară  activități  de  protecție  şi  promovare  a  drepturilor
copilului  și tinerilor aflați în situații de risc în orașul Borsec  județul  Harghita, în anul
2015”, conform anexelor nr.1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.3. Se aprobă alocarea sumei de  40.000 lei  din bugetul local , aprobat prin
Hotărârea  nr.  9  /2015,  cap.67.02.50  (  alte  servicii  în  domeniile  culturii,  recreerii  și
religiei)   art.59.11  (  asociații  și  fundații)  ,  pentru  finanțarea  „Programului  anual  de
colaborare cu  organizații  neguvernamentale care desfășoară activități de protecție și
promovare a drepturilor  copilului  și  tinerilor  aflați  în  situații  de risc în orașul  Borsec
județul Harghita, în anul 2015”.  

Art.4. Se  mandatează  primarul  orașului  Borsec  cu  numirea   Comisiei  de
evaluare/selecție a proiectelor, conform legii, prin dispoziție.        

Art.5. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.6.   Prin  grija  secretarului  unității  administrativ  teritoriale  Borsec  prezenta
hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișaj.

Art.7.  Prezenta hotărâre prin  grija  secretarului  Unității  Administrativ  Teritoriale
Borsec se va înainta:

• Instituției  Prefectului  Județului  Harghita  în  vederea  verificării  legalității  actului
administrativ;

• Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Borsec, la 10 februarie   2015

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,   
                                                                                       Ing. Kovács Géza


