ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 67/2021
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 2021
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7103/01.07.2021 a Compartimentului agricol,
cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7104/01.07.2021 al viceprimarului comunei
Ozun, d-na Szabó Anna-Mária;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
al comunei Ozun;
În baza prevederilor 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, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. f) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
ART. 1. – 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 2021, în valoare totală de 120.000 lei, 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 2021, potrivit prezentei
hotărâri sa va realiza potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005. Criteriile în baza cărora se atribuie
contractele de finanțare nerambursabilă sunt stabilite în Metodologie, anexă 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 finanţare va avea următoarea
componenţă nominală şi pe funcţii:
a. Preşedinte: - Szabó Anna - Mária, viceprimarul comunei Ozun;
b. Membrii: - Zátyi Tibor, consilier local;
- Németh Ioan, consilier local;
- Molnár András, consilier local;
- Bordás Csaba, consilier local.
c. Secretar: - Solymosi Melinda, consilier în cadrul Primăriei comunei Ozun.
ART. 5. – Data limită de depunere a proiectelor este 10.08.2021 orele 10:00, iar şedinţa de
evaluare va avea loc în data de 11.08.2021, orele 12:00.
ART. 6. – Anexele 1– 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 7. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează membrii
comisiei numiți la art. 4 și Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul
Primăriei comunei Ozun.
Ozun, la 06 iulie 2021.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNÁR ANDRÁS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BARTALIS FRUZSINA

Modul de difuzare:
- 1 ex. persoanelor prevăzute la art. 4
- 1 ex. la dosarul hotărâri
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun.

