ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 13 / 2016

Privind aprobarea finanţării nerambursabile a programelor, proiectelor
,acţiunilor culturale și a activităților sportive în comuna Valea Crișului din
bugetul local al Comunei Valea Crișului
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2016,
Având în vedere rapoartele de avizare a Comisiei de specialitate, a compartimentului
de contabilitate şi avizul secretarului comunei Valea Crişului,
Având în vedere prevederile:
-O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, modificată şi completată prin OG nr.2/2008, precum si
Legea nr.199/2008 pentru aprobarea OG nr.2/2008 pentru modificarea şi completarea OG
nr.51/1998 privind înbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor
culturale,
-art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-H.G nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportiva,
-Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitati nonprofit de interes general,
În temeiul art.36 alin.(2) lit.d si alin.(6) lit.a. pct.4, 6, art.45 si art.115 alin.(1) lit.b.
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă finanţarea nerambursabilă a unor programe, proiecte şi acţiuni
culturale din bugetul local, legate de comuna Valea Crișului.
(2) În bugetul local al comunei Valea Crișului, anual se vor prevedea distinct sumele
destinate acordării de finanţări nerambursabile pentru oferte culturale.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul procedurii de selecţie a programelor, proiectelor şi
acţiunilor culturale, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă

Art. 3. Se aprobă modelul Anunţului public privind finanţarea nerambursabilă, de la
bugetul local al unor programe, proiecte şi acţiuni culturale, conform anexei nr. 2 la
prezenta hotărâre care face parte integrantă din hotărâre.
Art. 4. Condiţiile finanţării nerambursabile vor fi cuprinse în contractul semnat de
părţi.
Art. 5. (1) Comisia de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale se va
numi prin dispoziţia primarului comunei Valea Crișului.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se va numi prin dispoziţia primarului
comunei Valea Crișului.
Art. 6. Dispoziţiile de numire a Comisiilor prevăzute la art.5 vor fi emise până cel
târziu intr-o săptămână după expirarea termenului de depunere a proiectelor culturale.
Art. 7. Se aprobă cofinantarea din bugetul local a unor proiecte de activitati sportive
din comuna Valea Crișului.
Art. 8. Proiectele de activitati sportive care vor beneficia de cofinantare din bugetul
local vor fi desemnate în urma concursului de proiecte.
Art. 9. Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea
proiectelor structurilor sportive din comuna Valea Crișului sunt prevăzute în Regulamentul
pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice , conform
anexei nr.3. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10. (1) Se aprobă modelul Contractului de cofinanţare, care se va încheia între
comuna Valea Crișului şi structura sportivă, conform anexei nr.4 care face parte integranta
din prezenta hotărâre.
(2)Se însărcinează dl. Kisgyorgy Sandor, primarul comunei Valea Crișului pentru
semnarea contractului de cofinantare prevăzut la alin.1.
Art. 11. (1)Comisia de evaluare a proiectelor de activităţi sportive se va numi prin
dispozitia primarului comunei Valea Crișului.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se va numi prin dispoziţia primarului
comunei Valea Crișului
Art. 12. Executarea prezentei hotărâri se încredinţează comisiilor constituite potrivit
art. 5 şi art. 10, precum şi Compartimentului de contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Valea Crișului.

Valea Crişului, la 26.01.2016
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