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H O T Ă R Â R E 

 
privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi 

diminuarea sumei alocate  din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020 
 

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 
459001/10.12.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 459048/10.12.2020, prin care Direcţia 
Economică  - Serviciul Buget – Ordonanțări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea 
rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei 
alocate  din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020, 

Văzând prevederile: 
- Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; 
- Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014  privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei 

pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune, 
- Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei 

Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune, 
- Hotărârii Consiliului Local nr.129/2020 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea 

Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 8.351.820 lei  cu titlul de cotizație pentru anul 
2020, 

- Hotărârii Consiliului Local nr.218/2020 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea 
Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate  din bugetul local cu titlul de cotizație 
pentru anul 2020 

- Hotărârii Consiliului Local nr.410/2020 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea 
Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate  din bugetul local cu titlul de cotizație 
pentru anul 2020 

- Hotărârii Consiliului Local nr.641/2020 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea 
Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate  din bugetul local cu titlul de cotizație 
pentru anul 2020 

- Hotărârii Consiliului Local nr.759/2020 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea 
Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentarea sumei alocate  din bugetul local cu titlul de 
cotizație pentru anul 2020 

- art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  
Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,      
În temeiul art.129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 196 alin. 

(1) lit a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrative, 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA 
h o t ă r ă ş t e : 

 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și 

Regiune prin diminuarea cu suma de 3.171.697,56 lei, valoarea totală a bugetului asociației în anul 2020 fiind 
de 3.877.531,44 lei, conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4. 



 

 
   www.oradea.ro 

Art.2.  Se aprobă diminuarea bugetului alocat Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și 
Regiune de către Municipiul Oradea  cu suma de 1.945.837,56 lei (de la suma de 5.531.820  lei la suma de 
3.585.982,44 lei) cu titlul de cotizație, (valoare totală care include și suma previzionată a fi încasată din taxa 
specială pentru promovarea turismului). 

Cotizatia va fi acordată conform solicitărilor asociației până la limita sumei de 3.585.982,44 aprobate 
pentru anul 2020. 

Art.3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociația pentru Promovarea 
Turismului din Oradea și Regiune, conform anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, parte intergrantă din prezentul raport 
de specialitate. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul 
Primăriei municipiului Oradea şi Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : 
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
- Primarul Municipiului Oradea 
- Direcţia Economică 
- Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 
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Oradea, 17 decembrie 2020 
Nr. 997 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă” 
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