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   H O T Ă R Â R E A nr.15/2022  

privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile pe anul 2022, ce se vor 

acorda   pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de 

interes local din comuna Ciumani 

 

Consiliul local al comunei Ciumani  

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare  nr. 13/2022 a primarului comunei Ciumani, 

județul Harghita;  

- Raportul de specialitate nr.13/2022 al Compartimentului de achiziții și implementarea 
proiectelor din cadrul Primăriei comunei Ciumani; 

- Avizul consultativ  favorabil al comisiei de specialitate pentru  activităţi social-culturale, culte, 
învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie social, protecţia copilului, protecție 
civilă, juridică și de disciplină nr.13/2022, 

- Procesul verbal de afișare nr.829/2022 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. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările și completările ulterioare;  

   - Hotărârii de Guvern nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare 

a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;  

  -  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

  - Ordinului nr. 664/2018, privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor 

sportive;  

   - Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare în activitatea 

sportivă, cu completările și modificările ulterioare;  

   - Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - Hotărârii Consiliului Local Ciumani  nr. 4/2022, privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2022 ; 

  - Hotărârii 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, modificată și 

completată prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.34/2019 și prin Hotărârea Consiliului 
Local Ciumani nr.38/2021, 

   -  art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (1) și alin. (4), art. 44, art. 81 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 
82 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative , cu modificările și completările ulterioare;  

          Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 



În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 129 alin.(2) litera b) și d), alin.(4) litera d), 

alin.(7) litera a), art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) , art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,     

 

HOTĂREȘTE: 

 

        Art. 1. (1) Se aprobă acordarea finanțărilor nerambursabile pe anul 2022 pentru 

finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local din comuna Ciumani, 

în sumă de 70.000 lei prevăzut în bugetul local la capitolul 54.02.50. 

(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 202 nivelul finanțărilor nerambursabile pentru un proiect este de minim 

500 lei și maxim 15.000 lei. 

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

depuse în următoarea componență: 

Președinte: Köllő Hunor – consilier achiziții 

Membrii: Erős Boglárka - referent 

             Dénes Ibolya -referent 

             Sövér Adél – referent 

             Lăcătușu Julia –director CLIPT         

Secretarul comisiei: Erős Gabriella – referent 

Membrii supleanți: Baricz Júlia – referent 

                          Moga Melinda – referent 

Art.3.  Se împuternicește Primarul comunei Ciumani pentru a semna Contractele de 

finanţare nerambursabilă conform Regulamentului și în baza deciziilor Comisiei de evaluare și 

analiză a proiectelor depuse pentru finanțare nerambursabilă.  

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Ciumani și compatrtimentul achiziții publice și implementarea proiectelor din 

cadrul Primăriei comunei Ciumani. 

Art. 5. Hotărârea se comunică primarului Comunei Ciumani, compartimentului de 

achiziții publice și implementarea proiectelor, precum  Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita 

și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Ciumani. 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          Contrasemnează pentru legalitate 

               Köllő Csaba                                         Secretar general: Balogh Zita 
 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 12 aprilie  2022 cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 10 voturi pentru , 0 
abţineri şi. 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 0  consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au votat domnii 
consilieri Benedek Arpad, Kollo Csaba și Korpos Levente, fiind în conflict de interese. 


