
     ROMANIA 

JUDEŢUL COVASNA 

 COMUNA CERNAT 

 CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 54 /2016 

privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă din 

fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret, cultură din bugetul Comunei Cernat pe 

anul 2016, conform Legii nr. 350/2005 
 

  Consiliul Local al comunei Cernat,judeţul Covasna,întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 noiembrie 

2016.                                                                                                                         

 Analizând expunerea de motive asupra proiectului de hotărâre cu privire la  aprobarea Programului anual 

și a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și 

acțiunilor sportive și de tineret, cultură din bugetul Comunei Cernat pe anul 2016, conform Legii nr. 350/2005 

înregistrat sub nr. 2571/2016. 

Având în vedere prevederile: 

- legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale , 

- prevederile -Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, 

- -Legea educației fizice și sportului  nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare 

- -Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările ulterioare 

- -Ordonanța nr. 82 din 30/08/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicată 

- -Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82 din 30/08/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din 

Romania, aprobate prin H.G. nr.1470/2002 republicată 

- -O.G. nr.51/1998 privind  privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si 

actiunilor culturale aprobat cu modificări și completări prin Legea nr.245/2001 cu modificările și 

completările ulterioare, 

- -Ordin Agenției Naționale pentru Sport nr.130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice 

a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale 

municipiului Bucuresti 

|În    temeiul art.36 alin. (2) lit. d alin (6)lit.a.)punctul 2 , art.45 alin(1)şi art.115 alin.(1)lit “b”din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală,republicată. 

 

H O T Ă R E Ş T E : 
Art. l. – Se aprobă Programul anual și anunțul de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret, cultură din bugetul Comunei Cernat pe anul 2016, conform 

Legii nr. 350/2005 conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.2.- Se aprobă constituirea și nominalizarea comisiei de evaluare a proiectelor cu următoarea componență: 

președinte Fábián Sándor 

Membri: Mágori István, Könczey Károly Csaba. 

Art.3.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Comisia de evaluare  , primarul comunei Cernat. 

Cernat la 21.11.2016. 

 

         Preşedintele de şedinţă                         Contrasemnează pt.legalitate 

                     Secretar 

  Magori Istvan                                   Post vacant 

  
Prezenta se comunică astfel:  

- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna,                                                                  

 -1expl. la dos cu sed.cons.                               

-1expl.laPrimar                                                                                                                                                                             -

1expl. la afişare   
 


