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H O T ARARE
REFERITOR LA REANALIZARE PROTOCOL DE COLABORARE

Având în vedere :
- adresa nr. 17758/24.02.2017 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt ,
Înregistrata la Primaria Osica de Sus sub nr.4/27.02.2017 , prin care se solicita
reanalizarea H.C.L. nr.3/2017 referitor la aprobare protocol de colaborare ;
solicitarea Consiliului de conducere al Asociaţiei culturale „ Pro
Memoria „ cu sediul în com.Osica de Sus , de a se delibera asupra draftului de Protocol
de colaborare între UAT Osica de Sus şi Asociaţia culturală „ProMemoria” ;
- Protocolul de colaborare nr:43/22.11.2012 dintre Asociaţia Culturală
ProMemoria şi Liceul Teoretic „Ion Gh.Rosca „ Osica de Sus ;
- prevederile H.C.L. nr. 14/2017 cu privire la aprobarea bugetului propriu de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 ;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local;
Ţinând cont de prevederile art.46(l) , lit.f) din O.G. nr:26/2000 cu privire la
asociaţii şi fimdaţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul art.36(7) , lit.a) şi a art.45(l) coroborat cu art.l 15(l),lit.b)din
Legea nr:215/1991(rl)-Legea administraţiei publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSICA DE SUS ,
Jf O T A H Â Ş T E :
A rt.l. Se aprobă Protocolul de colaborare în domeniul cultural între UAT
Osica de Sus şi Asociaţia culturală „ProMemoria „ Osica de Sus , reanalizat, în forma
prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Pe data prezentei H.C.L. nr.3/2017 , se revocă .
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului com unei, Consiliului de
conducere al Asociaţiei ProMemoria , în vederea aducerii la îndeplinire , precum şi
Instituţiei Prefectului - Judeţul O lt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
C o n silie r l o c a l , C on stantin L IX A N D R U

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei,
M a rin T)RA0'O M 1R

Nr.17/31 martie 2017
NOTĂiPrezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi p eij^ ^
de 13 consilieri prezenţi.
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