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RAPORT 

privind completarea raportului nr. 75213/22.04.2016 referitor la  alocarea de 
fonduri de la bugetul local in vederea organizarii de catre Asociatia 

Nationala a Surzilor din Romania  - filiala Teritoriala Craiova a Concursului 
National de dans modern al persoanelor deficiente de auz „Gratie pe aripile 

dansului” (mai 2016) 
 

FaŃă de raportul cu numărul  75213/22.04.2016 prin care s-a propus 
alocarea de fonduri de la bugetul local în vederea organizării Concursul 
National de dans modern al persoanelor deficiente  „Gratie pe aripile 
dansului” 27– 29 mai 2016, a apărut următoare modificare:  

La art. 4,  
Asociatia Nationala a Surzilor din Romania  - filiala Teritoriala Craiova se 
obligă : 
      apare punctul g) care va avea următorul conŃinut:  

g) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către 
Municipiul Craiova prin prezentul contract în termen de 30 de zile după 
finalizarea evenimentului; 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
punctul a) se modifică, având următorul conŃinut: 

a) sa asigure alocarea sumei de 12.000 lei  de la bugetul local din care vor 
fi suportate cheltuielile de masa timp de doua zile (27, 28 mai 2016) pentru un 
numar de 100 de persoane  (maxim 60 lei pers/zi x 2 zile x 100 persoane), 
numai după prezentarea deconturilor justificative/devize de către Asociatia 
Nationala a Surzilor din Romania  - filiala Teritoriala Craiova, privind suma 
alocată. Suma este determinata  conform  prevederilor O.G. nr.80/2001, 
modificata si completata prin H.G.nr.1241/2004, prin care limita maxima de 
cheltuieli petru masa pentru invitatii din tara este de 60 lei/ persoana pe zi  si 
in conformitate cu Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu nr. 
6539/14.01.2016, privind cheltuielile estimative necesare activitatilor culturale 



din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2016 
 
Propunem prin prezentul raport aprobarea acordului de parteneriat în noua 
formă anexată la prezentul raport. 
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