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HOTARAREA NR. r29l3 1.07.201 7
completarea
Conventiei
de colaborare dintre Orasul lernut si Asociatia',Raza
Drivind
de Soare" Iernut
Consiliul Local al oragului Iernut, intrunit in qedinta ordinard de lucru in data de
3t.07 .2017;
Avdnd in vedere solicitarea cu m. 56111.05.2017, depusd de cdtre Asocialia,,Raza de
Soare" Iemut, inregistratd sub nr. 12764112.05.2017;
LuAnd in considerare Referatul nr. 16764121.07.2017 al Serviciului Buget-Finanfe din
cadrul Oraqului Iernut;
Inbaza H.C.L. nr. 184121.12.2015 privind incheierea unei noi Convenlii de Colabor:are
dintre Consiliul Local qi Asociatia "Raza de Soare" Iernut;
lindnd cont de prevederilor Legii nr. 612017, privind bugetul de stat pe anul 2017;
In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 40120.03.2017 privind aprobarea bugetului
local al anului 2017,
in temeiul dispoziliilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2, alin. (7), lit. a), coroborate cu

dispoziliile art.45 alin. (1), qi art. 115 alin 1 lit. b) din Legea nr.215l2\0l, privind
administralia publicl locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art. 1. Se aprobd completarea Conven(iei de Colaborare dintre Oraqul lernut qi
Asocia(ia ,,Rala de Soare" Iernut tn sensul cii la cap. V, pct. 2, se aclaugir tit. c) cu
urmdtorul cuprins: Pentru anul 2017 se acordd suma de 22.000 lei pentru sustinereo
Centrului de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilitd(i, avAnd tn vedere lipsa sustinerii
Jinanciare a Consiliului Jude(ean MureE.
Art. 2. Se mandateazd Primarul oropului Iernut sd semneze uctul uditional de
completare a convenliei de colaborare prevdTutd lu art.1.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri, se incredinleazd primarul oraqului
Iernut prin Comparlimentul Juridic ;i Serviciul Buget-Finanfe din cadrul Oragului Iernut.
Un exemplar din prezenta hotf,rire se comunic[:
- Instituliei Prefectului - Judelul Mureg;
Primarului oragului Iernut;
Serviciul Buget-Finanle ;
Compartimentului Juridic ;
Spre afiqare
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a

-v{D
AYIZAT PENTRU LEGALITAT'E,
SECRETAR,
DORDEA LAURA

silieri ai Consiliului Local Iernut

