ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 44/2022
cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a
contestațiilor pentru proiectele de finanțare nerambursabilă din bugetul local
depuse în cadrul domeniilor cultură, educație, sport și religie
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31 martie 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),
Analizând:
- referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna nr. 7444/25.03.2022
- raportul compartimentului de specialitate-managementul proiectelor nr.
7446/25.03.2022;
- avizul comisiilor de specialitate juridice şi pentru administraţia publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
cele religioase şi alte drepturi şi pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia
socială, sport și tineret
- avizul de legalitate al secretarului oraşului
În conformitate cu prevederile:
- art.12 și art. 15 din O.G. nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de
finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor cultural, cu modificările și
completăriile ulterioare.
- art.27 din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice allocate pentru activități nonprofit de interes general.
- Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție public, a
contractelor de concesiunede lucrări publice și a contractelor de servicii.
- H.G. 395/2016 pentru adoptarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție public din Legea
98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție public, a contractelor de
concesiunede lucrări publice și a contractelor de servicii.
- Art.16 din Ghidul Solicitantului privind regimul finanțărilor
nerambursabile allocate de la bugetul local pentru activități nonprofit, aprobat prin
HCL 35/2020.
- Capitolul III, alin.(2) din Ghidul Solicitantului privind regimul finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes
local din domeniul sport, aprobat prin HCL 70/2019.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.a, alin. (3) lit.c și art.139 alin.(1),
art.140 alin (1) și art.196 alin (1) lit a și art.243 alin.(1) din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă constituirea comisiilor de selecționare pentru proiectele
depuse în cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local, astfel:
1. Comisia pentru proiectele culturale:
Președinte: Thiesz János
Membri: Bodó Enikő
Gyerő Katalin
Zaha Petruța
Enea Nicolae
Secretar: Rusu Zsuzsánna
Membrii supleanți: Sasu Izabella
Gazda István
2. Comisia pentru proiecte educaționale:
Președinte: Becsek Éva
Membri: Gazda István
Lungu Liliana
Holoşpin Constantin
Jeszenovics Albert
Secretar: Opra Debreczi Beáta
Membrii supleanți: Neagovici Vasile-Cătălin
Sîntoiu Angela-Cornelia
3. Comisia pentru proiecte religioase:
Președinte: Domaházi János
Membri: Molnár János
Vatány Ferenc

Bocan Ioan-Marcel
Neagovici Vasile-Cătălin
Secretar: Rusu Zsuzsánna
Membrii supleanți: Fülöp Csaba
Enea Nicolae
4. Comisia pentru proiectele sportive:
Președinte: Jeszenovics Róbert-Károly
Membri: Bodó-Töhötöm
Molnár János
Bocan Ioan-Marcel
Ferencz Botond
Secretar: Dimény Hunor-Attila
Membrii supleanți: Fülöp Csaba
Sasu Izabella
Art.2 Se aprobă constituirea comisiilor de soluționare a contestațiilor
pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din
bugetul local, astfel:
1. Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte culturale:
Președinte: Butyka Gyula
Membri: Pătru Dana
Konnáth Rita
Bocan Ioan-Marcel
Bagoly Zsolt Lajos
Secretar: Opra Debreczi Beáta
Membrii supleanți: Bodó Töhötöm
Vatány Ferenc
2. Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte educaționale:
Președinte: Neagovici Vasilie-Cătălin
Membri: Theisz János
Sasu Izabella
Enea Nicolae
Bocan Ioan-Marcel

Secretar: Rusu Zsuzsánna
Membrii supleanți: Bodó Töhötöm
Domaházi János
3. Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte religioase:
Președinte: Fülöp Csaba
Membri: Gazda István
Bodó Enikő
Lungu Liliana
Holoşpin Constantin
Secretar: Rusu Zsuzsánna
Membrii supleanți: Bodó Töhötöm
Ferencz Botond
4. Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte sportive:
Președinte: Vatány Ferenc
Membri: Enea Nicolae
Jeszenovics Albert
Bodó Enikő
Neagovici Vasile-Cătălin
Secretar: Dimény Hunor Attila
Membrii supleanți: Holoşpin Constantin
Rusu Zsuzsánna
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei, orice prevedere contrară se
abrogă.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa persoanele
nominalizate în cuprinsul prezentei hotărâri.
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