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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

Pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la 

bugetul local al Municipiului Săcele pentru activitati nonprofit de interes local 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de               ...... 

Analizând necesitatea si obligativitatea aprobarii unui regulament privind regimul finantarilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes 

local, al modelului de contract cadru de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes 

local, precum si constituirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor care vor beneficia de 

finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Sacele 
Vazand prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activitati nonprofit de interes general cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 

52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare  

In temeiul art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin (1), art. 61, (2) , art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si complementarile ulterioare, 

 

                                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1.  Se aproba Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local 

al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local, conform Anexei I care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2.  Se aproba  modelul de contract cadru de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit 

de interes local, conform Anexei nr.  II, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3.  Se  constituie Comisia de evaluare si selectionare in urmatoarea componenta: 

1. ZANGOR LUCIAN- consilier local 

2. FRAȚILĂ ELENA- consilier local 

3. RACOȘ ELENA- consilier local 

4. LEHEL ISTVÁN KOVÁCS - consilier local  

5. NISTOR HORIA- consilier local 

6. NECULA GETA- consilier juridic 

7. TODOR CIPRIAN- referent 

Secretar: Dăscăleci Mirela - inspector 

Art. 4.  Se imputerniceste Primarul Municipiului Sacele sa semneze contractele de finantare 

nerambursabila. 

Art. 5.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

        I N I Ţ I A T O R                                                                                                VIZAT  PENTRU  LEGALIATE 

     PRIMARUL  MUNICIPIULUI  SĂCELE    SECRETARUL MUNICIPIULUI SĂCELE      

               

Ec.  NISTOR  RADU  FLOREA                                                            Cj.  GORAN ADRIANA  

 

Vizat Consilier juridic: DASCĂLU BIANCA  

 

Red.: Cj. NECULA GETA 

  

REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: ………................. 
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