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 H O T Ă R Â R E A nr.19/2018 

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din 

fondul bugetului  comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și 

acțiunilor nonprofit de interes local în anul 1018 

 

Consiliul local al comunei Ciumani la ședința extraordinară din 6 martie 2018, 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 19/2018 a primarului comunei Ciumani, județul Harghita;  
- Raportul de specialitate nr.19/2018 al Compartimentului dezvoltare din aparatul propriu al 

primarului; 
- Raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte, 

învățământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecție socială și protecția copilului  
nr.19/2018 

- Procesul verbal de afișare nr.561/2018 privind îndeplinirea procedurilor de transparență 
decizională; 
        Luând în considerare prevederile: 
  -Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată și completată ulterior, 
  -Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, actualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani  nr. 8/2018, privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2018 ; 
-Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.16/2017 privind aprobarea Regulamentului privind 
regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru 
finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local,  
- Legii nr.24/2000 privind Normele tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
administrative; 
          Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, văzând procesul verbal de 
afișaj nr.561/06.03.2018, 

În temeiul rt.36 alin.(9) , art.47,  91. alin. (1)  lit. f) şi art. 115 alin. (1) lit. c), 117 
litera a)din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
număr de 10 voturi, 
 

HOTĂREȘTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă Programul finanțărilor nerambursabile ce se vor acorda în anul 

2018 din fondurile bugetului local al Comunei Ciumani  pentru finanțarea programelor, 

proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local  conform anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) În funcție de posibilitățile financiare și rectificările bugetare, aceste sume pot fi 



suplimentate, conform Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate 

din fondul bugetului  comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și 

acțiunilor nonprofit de interes local. 

(3) Prin derogare de la prevederile art.15 din Regulamentul privid regimul finanțărilor 

nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea 

programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.16/2017, în anul 2018 nivelul finanțărilor nerambursabile pentru un 

proiect este de minim 500 lei și maxim 5000 lei. 

Art. 2. Se constituie Comisia de  evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțare 

depuse în următoarea componență: 

Președinte:Balogh Zita - secretarul comunei 

Membrii: Köllő Hunor – referent de specialitate 

             Simon Ibolya -referent 

             Sövér Adél – referent 

             Erős Gabriella - bibliotecar          

Secretarul comisiei: Simon Beáta – referent 

Membrii supleanți: Borsos Júlia – referent 

                         Király Zsolt - referent 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Ciumani și compartimentul de achiziții publice și dezvoltare rurală. 

Art. 4. Hotărârea se comunică primarului Comunei Ciumani, compartimentului de 

achiziții publice și dezvoltare rurală, precum  Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita și se 

aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Ciumani. 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 

        Korpos Levente                                                Secretar: Balogh Zita 
 


