
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. ~
din data de 14 aprilie 2016

privind nominalizarea membrilor Comisiei de evaluare şi selecţionare a
ofertelor de finanţare nerambursabilă

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 6516/2016 al Serviciului financiar-contabil din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului

de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget,
finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr.
30/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 292/20 Il a asistenţei sociale, cu
modificările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului cu
modificările ulterioare, precum şi ale Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.
13012006 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, cu modificările ulterioare;

În baza prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c), h) şi i) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi d), ale alin. (4) Iit. a) şi
ale alin. (6) lit. a) pct. 1-6, 16-19, lit. c), precum şi ale art, 45 alin. (1) şi (2) lit. a) din
Legea nr. 21512001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu
modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.!. - Se modifică art. 26 alin. (1) din Anexa Hotărârii Consiliului Local al
Oraşului Tăşnad nr. 30/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de
interes local, care va avea următorul cuprins:

"Comisia de evaluare şi selecţionare va fi formată din cinci membri, din care
un consilier local, o persoană din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului



Tăşnad şi trei membri specialişti cu experienţă de minimum trei ani de practică în
domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanţare."

Art.2. - Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de evaluare şi selecţionare
a ofertelor de finanţare nerambursabilă, după cum urmează:

a)
b)
c)
d)
e)
Secretar:

îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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