
ROMÂNIA
                               JUDEŢUL COVASNA

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 78/2017 

privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al
orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul

2017, pentru proiectele culturale, sportive, educaționale și pentru
sprijinirea cultelor religioase.

Consiliul local al Orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai
2017, ședință legal constituită , fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (16).

Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, avizul comisilor de specialitate, precum și avizul de legalitate al secretarului, 

În confrmitate cu prevederile:

- HCL  35/2017  privind  aprobarea  Ghidului  Solicitantului  și  Metodologiei
Generale  privind regimul  finanțărilor  nerambursabile  din fondurile  locale  ale
orașului Covasna alocate pentru activități nonprofit de interes local;

- HCL 27/2017 cu pivire  la  aprobarea bugetului  general  consolidat  al  orașului
Covasna pe anul 2017;

- Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile;
- Legea 273/2006 privind finanțele publie locale cu modificările și completările

ulterioare;
- Legea 96/2016 privin atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor

de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Ținând cont de procesele verbale ale comisiilor de selecție, respectiv prcesul verbal
nr.2705/18.05.2017  pentru  selecția  proiectelor  culturale,  procesul  verbal
nr.2712/18.05.2017 pentru selecția proiectelor sportive, procesul verbal nr.2679/17.05.2017
pentru  selecția  proiectelor  educaționale  și  procesul  verbal  nr.2665/17.05.2017  pentru
selecția  proiectelor  religioase,  repsectiv  procesul  verbal  nr.2768/22.05.2017  privind
contestația depusă pe domeniul proiectelor religioase.www.p
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În baza prevederilor art. 36 alin.(1), alin (2) lit. d), alin.(6) lit.a) punctele 1,4,5,6 și
19  lit.  c),  art.  45  alin.  (1)  și  art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea  215/2001  –  legea
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu votul ”pentru” a  9 consilieri, ”împotrivă” a - consilieri și abțineri a - consilieri.
Nu votează: dl. Kádár, dl. Molnár, dl. Szabó, dl. Domaházi, dl. Fülöp, dl. Tozlovanu, dl.
Jeszenovics.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 –  Se  aprobă  finanțarea  nerambursabilă  de  la  bugetul  local  al
orașului Covasna a proiectelor finanțate pentru activități nonprofit de interes
local  pentru  anul  2017,  respectiv  pentru  proiectele  culturale,  sportive,
educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase, conform anexelor nr.1-4,
parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 –  Se  mandatează  primarul  orașului  Covasna  să  semneze
contractele de finanțare nerambursabilă.

Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul orașului, prin aparatul de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează 
SZABÓ LEVENTE              SECRETAR 

VASILICA ENEA
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