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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

PROIECT DE HOTARARE
penhu aprobaxea Programului anual de finan{are nerambursabild pentru programe, proiecre gr
acliuni-culturale, sociale, sportive, precum qi a Regulamentului privind piocedurile sistemului
de finanlare nerambursabild de 1a bugetul comunei Joseni a programelor, proiectelor qr
acliunilor Culturale, sociale si sportive

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in qedinta ordinard din data de
Av6nd in vedere:
Proiectul de hotdrare iniliat de dl. primar, privind aprobarea programului anual de
finanlare nerambursabild pentru programe, proiecte gi acliuni culturale, sociale, sportive,
precum gi a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanlare nerambursabila
de la
bugetul comunei Joseni a programelor, proiectelor gi acliuniior culturale, sociale si sportive;
Expunerea de motive al primarului comunei Joseni
l2olg gi riaportul de
Specialitate nr. J20I8 intocmit de Compartimentul contabil;
. .In conformitate cu prevederile urmdtoarelor acte legislative: Legea nr. 350/2005
privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate penhu activitdli
nonprofit de interes general cu modificdrile gi completirile ulterioare; Legea nr. 2j3/2006
privind finanlele publice locale, cu completdrile gi modificdrile ulterioare; ordonanla
Guvernului nr. 51/1998 privind imbundtdtirea sistemului de finanlare ale programelor qr
proiectelor culturale, modificatd qi completatd prin ordonanla Guvemului nr.z/)008;
in baza prevederilor Anexei nr. 3 la Hotdrar ea nr. 13/201g al consiliului Local al
comunei Joseni, privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Joseni. pe
anul 20 I 8;
Tindnd cont de:
- prevederile art. 120 alin.(l) art. r21 alin. (1) qi alin. (2) din constitulia Romaniei,
republicatd;
- prevederile art. 3 gi 4 din carta europeand. a autonomiei locale, adoptatb la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997;
- prevederile afi. 7 alin. (2) din Codul civil;
Ludnd in considerare prevederile art. 7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind
transparentra decizionald in administralia publicd locald,
linAnd seama de prevederile art.40 9i urm. aI Cap.V, Secliunea 1, din Legea m.
24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
renublicatd"
Rapoftul comisiei de specialitate activitdli economico financiard nr. l9l201g;
VdzAnd prevederile art. 36 alin ,,6',. lit ,,a,, punct 5, din Legea administraliei publice
locale nr. 21512001, republicat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
In temeiul aft. 45 (l) din Legea administraliei publice locale n.2r5/200r, republicat
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
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Se aprobd programul anual de finan{are nerambursab d pentru programe,
proiecte qi ac{iuni culturale pe anul 201g de la bugetui consiliului
Local ai co-u'*ijur"r'
conform Anexei nr.1, care face parle integranti din prezenta hotdrAre.
Art.2, - Se aprobd Ghidul solicitantului lAnexa nr.2) 9i toate celelalte formulare
cuprinse in anexele nr. 3-14 care fac parte integranta din prezenta hotdrare.
programului anual in iumd de 27
.0001ei pentru anul 20r 8,
{1'_3' - se aprobd bugerul
din care 50Yo pentru programe sau activitd{i culturale, sporlive, sociare
organizate in comuna
Joseni qi 50% pentru intdrirea siguranlei;
Art.4. -Se constituie Comisia de Evaluare format din:
Art.5. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor pr"r.,lf.i hota"ari se lnsdrcineazd
comisia constutuit|la art. 6 qi primarul Comunii Joseni.
Art.6' -Prezenta hotirdre se aduce ia cunostinld publicd qi se comunicd prin grija
secretarului cu:
- primarul G61l Szabolcs
- Compartimentul Contabilitate, impozite qi taxe locale,
- Institulia prefectului Jude{ului Harshrta
Persoana desemnatd c'Reiajii publice va posta HJdrarea pe site-ul
wwwjoseni.r'.
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