
ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MEREȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA    NR.  17/2019
privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru

activitati nonprofit de interes local în Comuna MEREȘTI

Consiliul Local al Comunei MEREȘTI întrunit în şedinţă ordinară  la  data  de 30 mai
2019;

Având în vedere :
Proiectul de hotărâre privind  regimul finanțărilor nerambursabile  din fonduri publice,

alocate  pentru activități nonprofit, de interes general,  din buget local,
Expunerea de motive a primarului Comunei MEREȘTI, nr.562/2019 privind  regimul

finanțărilor nerambursabile  din fonduri publice, alocate  pentru activități nonprofit, de interes
general,  din buget local, și raportul Compartimentului financiar din cadrul primăriei ,

Prevederile:
- Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,  modificată cu Ordonanța de

Urgență nr.103/2013, și Ordonanța de urgență  nr. 14/2015,
- Ordonanţei  de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanței  nr. 51. din 11. august 1998, actualizată, privind îmbunătăţirea sistemului
de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale,

- Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările
ulterioare,  a Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de
punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
Ordinului 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, cu modificările ulterioare;
Legii tinerilor nr. 350 /2006, Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat în România,

- Legii nr. 489 din 2006, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor,
republicată,

- Ordonanţei  Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările
şi completările ulterioare.

- Hotărârii nr. 14 din 15.04.2019, privind aprobarea Bugetului local al Comunei
Mărtiniș pe anul 2019.

În confortmitate cu prevederile: articolului 15. a  Legii nr. 350/2005, privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes
general, modificată de OUG nr.84/2008; OUG 58/2014.

Legii nr.24/2000,  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată,  modificată cu Legea nr.29/2011, și ale  Legii nr.52/2003, privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;



În temeiul prevederilor art.36 alin 4 lit.a), alin. 6  lit.a,  art.45 alin 2 lit a) , f) şi art.115
alin.1 lit.b). din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată  prin
Legea nr. 13/2012, Legea nr.20/2014,  Legea nr. 115/2015, și Ordonanța de urgență  nr.
14/2015;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă PROGRAMUL  ANUAL PENTRU ACORDAREA DE FINANȚĂRI
NERAMBURSABILE din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes
general, ce vor fi derulate de către Comuna  Merești  în anul 2019 conform Anexei nr.1.

Art.2. (1)Se aprobă “Ghidul solicitantului”  pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor
de proiecte în cadrul Programului anual de colaborare a Comunei Merești cu asociaţiile şi
fundaţiile cu activitate  culturală,  din Comuna  Merești pe anul 2019, conform Anexei nr. 2.

(2) Se aprobă “Ghidul solicitantului” pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect
în cadrul Program anual de  colaborare  a Consiliului Local  Merești  cu asociațiile și fundațiile
din domeniul  sportului, tineretului, din Comuna  Merești,  pe anul 2019 , conform Anexei nr. 3.

Art.3. Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul
local alocate pentru activități nonprofit de interes local din Comuna Merești,  conform Anexei nr.
4.

(3) Anexele 1-4  fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încuviințează
primarul comunei Merești şi  Compartimentul  financiar din cadrul Primăriei comunei Merești.

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Merești ,  compartimentului
financiar din cadrul Primăriei,   Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, prin grija secretarului
comunei Merești.

Merești,  30 mai 2019
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