ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 27 /2019
privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Comunei Ozun
a unor proiecte, programe, acţiuni şi activităţi culturale, sportive, educaționale,
religioase și alte activități nonprofit de interes general în anul 2019
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 aprilie 2019,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Ozun, raportul
Compartimentul administrativ-gospodăresc, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului local;
În conformitate cu prevederile art. 5, art.10, art. 15, art. 22 și art.27 din Legea nr. 350/ 2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” punctele 2, 4, şi 6,
precum şi ale art. 45 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. l Se aprobă programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile din
fondurile publice ale Comunei Ozun a unor proiecte, programe, acţiuni şi activităţi culturale,
sportive, educaționale, religioase și alte activități nonprofit de către persoane juridice nonprofit de
interes general, în anul 2019, în valoare totală de 155.000 ron. anexa nr. 1 la prezenta.
Art. 2 Selecţia proiectelor, programelor, acţiunilor şi a activităţilor ce vor fi finanţate cu
fonduri nerambursabile din bugetul local al Comunei Ozun în anul 2019, potrivit prezentei hotărâri
sa va realiza potrivit prevederilor Legii nr. 350/ 2005. Criteriile în baza cărora se atribuie contractul
de finanţare nerambursabilă sunt stabilite în metodologie, anexa nr. 2 la prezenta.
Art. 3 Se aprobă formularul de cerere de finanţare, anexa nr. 3 la prezenta.
Art. 4 Comisia de evaluare a proiectelor-cereri de finanţări va avea următoarea
componenţă nominală şi pe funcţii:
Preşedinte:
Szabó Annamária, viceprimar,
Membrii:
Tomos Ilkó József, consilier local,
Lokodi Ana, consilier local,
Zátyi Tibor, consilier local,
Németh Ioan, consilier local,
Secretar:
Solymosi Melinda, consilier în cadrul Primăriei comunei Ozun.
Art. 5 Data limită de depunere a proiectelor este 17 mai a.c. orele 10.00, iar şedinţa de
evaluare va avea loc în data de 20 mai a.c., orele 12.00.
Art. 6 Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de către membrii comisiei de evaluare şi Biroul
financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe.
Ozun, la 11 aprilie 2019.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINTĂ,

Molnár András

Difuzare:

1 ex. Primar

1 ex. membrii comisiei

1 ex. Biroul financiar contabil

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

