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H O T A R A R E A nr.24 

Din 20 mai 2015 

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local Ogra nr.17/27.03.2015 

 

 Consiliul Local Ogra, judetul Mures, intrunit in sedinta extraordinara de lucru, 

Avand in vedere: 

 - Expunerea de motive nr.3158/ 18.05.2015, privind modificarea Hotararii Consiliului 

Local Ogra nr.17/27.03.2015; 

-Hotararea Consiliului Local nr.17/27.03.2015, privind aprobarea cofinantarii proiectului 

“Legalizarea terenurilor si sanatate pentru membrii comunitatii de romi din Ogra” 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 

- prevederile Cadrului Metodologic privind utilizarea fondurilor de la bugetul de stat 

prevazute la capitolul transferuri interne pentru anul 2015, inregistrat la Agentia Nationala 

pentru Romi sub nr.505/6.03.2015; 

- prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

In temeiul prevederilor  art. 36 alin (2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art.45 alin.(2)  coroborate cu 

prevederile art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica locala 

,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE 

Art.1. Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local Ogra nr.17/27.03.2015, dupa 

cum urmeaza: 

a) Se aproba modificarea titlului, care urmeaza a avea urmatorul continut:”Privind 

aprobarea cofinantarii proiectului” Legalizarea terenurilor si educatie pentru membrii 

comunitatii de romi din Ogra” 

b) Se aproba modificarea art.1, care urmeaza a avea urmatorul continut:”Se aproba 

cofinantarea proiectului “Legalizarea terenurilor si educatie pentru membrii 

comunitatii de romi din Ogra” si alocarea din bugetul local a sumei de de 36.000 lei, 

suma ca reprezinta contributia in cuantum de 20% din valoarea totala a proiectului”.  

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 

Primarul comunei Ogra si Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane. 

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica prin grija 

secretarului comunei catre: Institutia Prefectului-Judetul Mures, Primarul comunei Ogra si Biroul 

Financiar contabil-Resurse Umane. 
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