
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA MERESTI

HOTĂRÂREA   NR. 15/2018

pentru aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al
comunei Meresti, judetul Harghita a programului în

domeniul sportiv pe anul 2018

Consiliul Local al  comunei Merești, intrunit in sedinta ordinara pe data de
28 martie 2018,

Luând în considerare avizul favorabil al  comisiilor de specialitate al Consiliul Local al
comunei Merești,

Având în vedere: raportul de specialitate al compartimetului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei nr, 373/ 2018,

Ținând cont că sunt respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică locală,

În baza prevederilor:
- Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată prin O.U.G. nr.84/2008 şi în
conformitate cu legislaţia specifică reprezentată prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale
pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor
cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale
municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.
236/2006,
- Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.125/2002;
- Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G. 82/2002, cu modificările ulterioare;
- Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general.
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
precum şi ale Hotărârii Consiliului  Local al comunei Merești nr. 3/2015 , privind aprobarea
Bugetului local al comunei Merești pe anul 2015;

În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit d, alin. (6) pct.5,6,19 lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b,
al Legii administraţiei publice locale Nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. – Se aprobă derularea Programului general de finanţare nerambursabilă a
programului, proiectului în domeniul sportiv pe anul 2018.



Art. 2. – Se aprobă Ghidul solicitantului privind procedurile sistemului de finanţare
nerambursabilă din bugetul comunei Merești, a programului, proiectului în domeniul sportiv pe
anul 2018 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă modelele: ”Anunţ de participare”, ”Bugetul de venituri și cheltuieli”,
”Raportări intermediare și finale”, ”Solicitare de sprijin financiar nerambursabilă”, ”Declarația
pe propria răspundere” , ”Program anual”. Suma pe care se  aproba de comisia de evaluare a
proiectelor în domeniul sportiv este de 5000 Ron.

Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Merești.

Art. 5. - Hotărârea se comunică primarului comunei Merești,
Instituţia Prefectului Judeţului Harghita,
Compartimentului financiar contabil al comunei Merești,
și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al

comunei Merești, județul Harghita şi publicare pe pagina web
„www.homorodalmas.ro”.

Aprobat cu   9 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SZONDI ZSOLT
L.S.,s.s.- indescifrabila CONTRASEMNEAZA,

Secretar, Golicza Gyongyi
s.s.- indescifrabila

http://www.homorodalmas.ro/

