ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare, Comuna CAUAS - CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR.____/09.08.2018
privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului comunal privind finanţarea nerambursabilă din
bugetul local al Comunei CAUAS , a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv și culte religioase
CONSILIUL LOCAL al comunei CAUAS județul Satu Mare,intrunit in sedinta extraordinara la data de
09.08.2018
Având în vedere :
-O.G. nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr.69/2000 privind Legea educaţiei fizice şi sportului,cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinului nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive
de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti,
- HG nr.1447 /2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă,
- Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială,
- Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,
care înfiinţeazăşi administrează unităţi de asistenţăsocială,
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult aparținand cultelor
religioase din Romania;
- H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei nr.
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitațile de cult aparținand cultelor religioase din
Romania;
În baza Legii nr. 350 din 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general
Luând în considerare HCL nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei
CAUAS pe anul 2018,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), alin (2) lit. (a), alin. (6) lit. (a), pct. 2, 4, 6, ale art. 45 alin (6) ale art.115
alin. (1) lit. (b) și alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE
Art. 1. Se aprobă Ghidul pentru derularea programului comunal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul
local al Comunei CAUAS , a proiectelor şi acţiunilor culturale, conform ANEXEI nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Ghidul pentru derularea programului comunal privind finanțarea nerambursabilă din bugetul
local al Comunei CAUAS , a proiectelor și acțiunilor sportive, conform ANEXEI nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Ghidul privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult din comuna CAUAS , în baza
O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult aparținând cultelor religioase din
România, conform ANEXEI nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Primarul comunei CAUAS va nominaliza prin dispoziţie comisia de evaluare şi selecţionare a
proiectelor de solicitare de finanţări nerambursabile din fondurile publice ale Comunei CAUAS
Art. 5. Primarul comunei CAUAS va nominaliza prin dispoziţie comisia de soluţionare a contestaţiilor
formulate împotriva respingerii solicitărilor de finanţări nerambursabile din fondurile publice ale Comunei CAUAS .
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei CAUAS , Comisia de
evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţări nerambursabile din fonduri publice, Comisia de soluţionare a
contestaţiilor, precum Serviciul financiar și achiziţii publice.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Primarul comunei CAUAS
- Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare,
- celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA -secretar
VERES STEFAN
CIREAP LOREDANA MARIA
Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala ,republicata ,modificata si completata.
Nr. Total al consilierilor in functie 11
Nr. Total al consilierilor prezenti ______
Nr. Total al consilierilor absenti ______
Voturi pentru___
Voturi impotriva_____
Abtineri ___

