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PROIECT DE I{OTARARE
pentru aprobarea Proglamului anual de finantare nerambursabild
pentru plograme, protecte $i actriuni culturale, precum qi a
RegulaneDtului lujvind procedurile sistemului de finanlare nerambursabild de la bugetul
Comunei Joseni a programelor, ploiectelor $i actiunilor culturale

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in
07 .2020:
fediDla extraordinard din data
Avand in vedere:
Proiectul de hotArare, pentru aprobarea programului anuai de finanlare nerambursabilA
pentru programe, proiecte $i acfiuni cultrrale, pr.ecum gi a Regulamentului privind prcce.luriie
sistemului de finaotrare nerambwsabild de 1a bugetul Comunei Joseni a programelor,
proiectelor ti acliunilor cr turale;
-Referatul de aprobare ru.
_/2020 al pdmarului Comunei Joseni, privind aprobarea
Programului anual cle finanlare nerambursabild pentru programe, proiecte
iiacliuni cultuale,
precum qi a Regulamelltului privind procedudle sistenului de fininlare
nerambursabili cle ia
bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor actiunilor cultu;alel
$i
-Rapoltttl de specialitate
12020 a1 Compartimentului de administrare al
domeniului public Ai privat qi de deservirc;
-Hotirarea rtr. 912020 al Consiliului Local al Comunei Joseni, privind aprobarea
bugetului de venitufi $i cheltuieli al Comunei Joseni, pe anul 2020 gi estimarr pentru anii
202t-2023..
- Avizul comisiei de specialitate activitdli economico_financiari
J2020.,
In conformilate cu prevederile urmatoarelor acte legislative: Legea nr. 350/2005
privind regimul finantrArilor nerambrusabile din fonduri publice alocate pentru activitili
nonprofit de interes general cu modificdrile qi compietdrile ulterioare; Legea nr.2i,312006
pfivind finanlele publice iocale, cu completdr.ile 9i modificirile ulterioare; Ordonanla
Guven'rului nr. 51/1998 privind imbunAti$rea sistemului de finanlare ale programelor qi
proiectelor culturale. cu modificirile gi completdrile ulterioare:
lin6nd conl de:
- prevederile art. 120 alin.(l) afi. 121 alin. (1) qi alin. (2) din Constitutria Romaniei,
republicatS;
- prcvederile ad. 3 $i 4 din Ca a europeand a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd pdn LegeaItr.19911997;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;
Tinand seama de prevederile art.40 $i unn. al Cap.V, Secliunea l, din Legea nr.
2412000 privind normele de tehnicd legislativd pent.u elaboraiea actelu. nolmatrve,
republicatd,
In temeiul at1. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, arr. (7) lit. al - din O.U.G. tl.5712019
privind Codul Administuativ, Consiliul Local al Comunei Joseni:
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Art.l, Se aprobi Programul anual de finanlare nerambursabild pentru programe,
proiecte Si aclioni cultuale pe anul 2020 de la bugetul Comunei Joseni confom Anexei nr.l,
care face palte integrantA din prezenta hourare.
Art.2. Se aprobd Ghidul solicitantului (Anexa nr.2) $i toate calelalte formulare
cuprinse in anexele ff. 3-13 care fac parte integrantd din prezenta hotarare,
Art.3, Se aprobd bugetul Progranului anual in sund de 30.000 lei pentru anul 2020,
pentru programe sau activitdti culturale organizate in Comuna Josenij
Art,4, Se constituie Comisia de Evaluare format din: BALOG-BARICZ REMILDA
- consilier, BARICZ ATTILA L{ROLY- consilier., BARICZ GERGELY- consilier, BARICZ
ROBERT- consilier, BARICZ R6BERT (Bor.zonr) - consilier, BEGE LASZL6-EiALAZS consilier, ERDOS ILDIKO - consilier, GAL ADEL- consilier, cyoRcy SZABOLCS_
consilier, LACZKO AcOSTON- consilier., pORTII( J6ZSEF- consilier, SIMON ATTILA consilier, SZEKERES FERENC- consitier, SZEKELY ZOLTAN consitier, VASZI
LASZLO- consilier.
Art,s. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prczentei hotereri se insdrcineazi
comisia constutuita la afi. 4 si Pdmarul Comunei Joseni.
Art.6. Prezenta hotSrare se aduce la cunoitingd publicd qi se comunicf, primar.ului,
Compaflimentului Contabilitate, impozite gi taxe locale $i Instituliei prefectului Judetului
Harshita.
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