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ROMANIA
CONSILIUL IUDETEAN COVASNA

HOTARAREA Nr. IA6 DOTS
privind finantarea nerambursabili din fonduri publice a programelor, proiectelor si
actiunilor culturale, pentru activitili educativ-stiinfifice, sportivre, de recreere si de tineret,
sprijinul financiar acordat unitifilor de cult din bugetul Consiliului Judefean Coviasna pe
anul20T9

Consiliul Judelean Covasna,
intrunit in gedinla sa ordinard din data de 30 rnai2079,
analizdnd Expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judefean Covasner privind
finanlarea nerambursabild din fonduri publice a programelor, proiectelor gi privind finantarea
nerambursabild din fonduri publice a programelor, proiectelor gi aclirmilor culturale, pentru
activitdli educativ-qtiinfifice, sportive, de recreere gi de tineret, sprijinul financiar acordat
r.rnitdfilor de cult din bugetul Consiliului Judelean Covasna pe anul 20L9, precum si
completarea la Expunerea de motive;
avAnd in vedere:
- Raportul de specialitate al Direcliei Economice precum gi completarea la Raportul de
specialitate;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Covasna;
- HotdrArea Consiliului Judelean Covasna m.7412079 privind aprobarea Programului
anual gi a anunlului de participare privind finanlarea nerambursabil[ din fonduri publice a
programelor, proiectelor gi acliunilor culturale, pentru activitiili educativ gtiinlifice, de
recreere, de tineret gi sportive, sprijinul financiar acordat unit5lilor de cult din bugetul
judelului Covasna pe anul 2019, conform Legii nr.35012005;
- HotdrArea Consiliului Judelean Covasna nr. 6912019 privind aprobarea bugetului
propriu al judelului Covasna qi al instituliilor publice de interes judelean pe anul 2019;
- HotirArea Consiliului Judelean Covasna m.2512073 privind constituirea Cornisiei de
selectie a programelor, proiectelor gi acliunilor culturale care pot primi finantare
nerambursabild de la bugetul Consiliului Jude{ean Covasna si a Comisiei de solu!:ionare a
contestaliilor asupra modului de respectare a procedurii privind orgrizarea gi desf'dgurarea
selecliei, cu modificdrile ulterioare;
- HotdrArea Consiliului Judelean Covasna nr. 9512012 privind reorgarrizarea gi

func(ionarea Comisiei de evaluare gi seleclionare a proiectelor in vederea atribuirii
contractelor de finanlare nerambursabild din fonduri publice pentru activitdli elducativqtiinlifice, sportive gi de recreere, precum qi de sprijin financiar acordat unitdlilor de cult, cu
modificdrile ulterioare;
- HotdrArea Consiliului Judelean Covasna nr.7512019 privind modificarea componenlei
Comisiei de evaluare gi seleclionare a proiectelor irr vederea atribuirii contractelor de finanlare
nerambursabilS din fonduri publice pentru activitXli educativ-qtiinfifice, sportive gi de
recreere, precum gi de sprijin financiar acordat r-rnitXlilor de cult;
- Procesul-verbal nr. 1,12079 al Comisiei de evaluare gi seleclionare a proiectelor ir
vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabild din fonduri publicer pentru

activitdfi educativ-stiinfifice, sportive gi de recreere, precum gi de sprijin financiar

unitililor

aLcordat

de cult;

-

Procesul-verbal m. 112079 al Comisiei de seleclie a 'programelor, proirectelor si
acliunilor culturale care pot primi finanlare nerambursabild de la bugetul Consiliului ]udelean
Covasna;

in conformitate cu prevederile:
- art. 3 alin. (2) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modiificdrile gi
completirile ulterioare;
- Legii nr. 35012005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitdli nonprofit de interes general, cu modificirile gi completdrile ulterrioare;
- Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
- Legea educafiei fizice gi sportului nr. 6912000 cu modificdrile gi cornpJletdrile
ulterioare;
- O.G. m.8212007 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitELlile de
cult aparlinand cultelor religioase recunoscute din RomAnia, republicatd, cu cornpJletirile
ulterioare;
- O.G. nr. 5U7998 privind imbundtdfirea sistemului de finanlare a programelor gi
proiectelor culturale, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea m. 245,12001, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Ordinul Agenliei Nalionale pentru Sport nr. rcAp006 privind finanlarea
nerambursabilX din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept pri'vat gi ale
asocialiilor pe ramurd de sport judelene gi ale municipiului Bucuregti, cu moditficdrile
ulterioare;
- H.G. nr. 147012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanlei Guvemului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme cle sprijin
financiar pentru unit5lile de cult aparlin6nd cultelor religioase recunoscute din .Ro:m6ni4
republicatd, cu modificXrile gi completdrile ulterioare;
- art.97 alin. (5) lit. b) din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
in baza art. 9'L alin. (1) lit. f) gi in temeiul art. 97 altn. (1) din Legea adminir;trafiei
publice locale, nr.21,512001, republicat5, cu modificdrile si complethrile ulterioare;

uorAnAgru:
Art. 1. Se aprobd repartizarea sumei de 1.800.000 lei, din fondul alocat prin bugetul
propriu al judelului Covasna pe anul 2019 pentru finanlarea nerambursabild din fonduri
publice

programelor, proiectelor gi acfiunilor irr domeniul cultelor, conform anexei rrr. 1.
[rt. 2. Se aprobd repartizarea sumei de 500.000 lei, din fondul alocat prin bugeful
propriu al judelului Covasna pe anul 2019 pentru finanlarea nerambursabild din frcnduri
publice a programelor, proiectelor gi acliunilor educativ-gtiinfifice gi de recreere, conform
anexei nr. 2.
Art. 3. Se aprobi repartizarea sumei de 150.000 lei, din fondul alocat prin bugetul
propriu al judefului Covasna pe anul 2079 pentru finanlarea nerambursabild din fonduri
publice a programelor, proiectelor gi acliunilor de tineret,conform anexei nr. 3.
a

Art" 4. Se aprobd repartizarea sumei de 500.000 lei, din fondul alocat pri:n trugetul
propriu al judelului Covasna pe anul 2019 pentru finanlarea nerambursabild di:n fonduri
publice

programelor, proiectelor gi acliunilor culturale, conform anexei nr. 4.
Art" 5. Se aprobd repartizarea sumei de 200.000 lei, din fondul alocat pri:n trugetul
propriu al judefului Covasna pe anul 2019 pentru finanlarea nerambursabild di:n f'onduri
publice a programelor,proiectelor gi acliunilor sportive, conform anexei nr. 5.
Art. 6. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantd din prezenta hotirAre.
Att.7. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se irs5rcineazl, Prr:qedintele
Consiliului Judelean Covasna, Direclia Economicd din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judelean Covasna gi beneficiarii finanfdrii.
a

Comuna Bixad, la 30 mai 2019.

Contrasemrreazd.,

VARGA Zoltin

Prezenta hotdrAre se difuzeaz\ astfel:

- 1 ex. la Institulia Prefectului Judefului Covasna;
- 2 ex. la Compartimentul administralie publicd;
- L ex.la Direclia economicd;
- 1 ex la Biroul irvildm6nt, culturd, sdndtate, relalii cu O.N.G.;
- 1 ex.la Comisii de specialitate.
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