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 H O T Ă R Â R E A nr.61/2021 

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.38/2021 privind 

aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile 

acordate din fondul bugetului  comunei Ciumani pentru finanțarea 

programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local, modificată  

 

Consiliul local al comunei Ciumani , 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.60/2021 a Primarului 

comunei Ciumani, privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.38/2021 privind 

aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din 

fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și 

acțiunilor nonprofit de interes local, modificată 

          - raportul de specialitate nr.60/2021 al consilierului Primarului comunei 

Ciumani și avizul consultativ favorabil pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie social, protecţia copilului, 

protecție civilă, juridică și de disciplină nr.60/2021,  

          - adresa Instituției Prefectului județului Harghita nr.10975/10054/15.07.2021 

prin care ne-a fost solicitat rectificarea hotărârii și a regulamentului, luând în 

considerare observațiile enumerate în adresă, 

                  Luând în considerare prevederile: 

- 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,  

-Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.27/2021 privind aprobarea Programului anual 

al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani, 

- Legii nr.69/2000 al educației fizice și sportului, actualizată  
- Ordinului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și 
programelor sportive 
- Art. 71 din Legea nr.24/2000 privind Normele tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor administrative; 

  -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; 

          Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, văzând procesul 

verbval de afișare nr.2396/2021; 

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. Se aprobă rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.38/2021 privind 

aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din 

fondul bugetului  comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și 

acțiunilor nonprofit de interes local, prin rectificarea regulamentului pe baza 

observațiilor transmise de Instituția Prefectului Județului Harghita. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul rectificat privind regimul finanțărilor 

nerambursabile acordate din fondul bugetului  comunei Ciumani pentru finanțarea 

programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local,conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 implementarea proiectelor, precum  Instituţiei 

Prefectului Judeţului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului 

comunei Ciumani. 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      Contrasemnează  pentru legalitate 

       Király Szabolcs                                      Secretar general: Balogh Zita 

 
 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
26 octombrie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 

 


