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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Ghidului de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Comunei Vatra
Moldoviței, alocate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local
Consiliul Local al Comunei Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava întrunit în şedinţa din data de 10 martie
2015,
Având în vedere:
 Iniţiativa Primarului comunei Vatra Moldoviţei, d-nul Virgil Saghin, exprimată în Expunerea de motive
numărul………........................
 Raportul biroului financiar – contabil numărul………….....................
 Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă, protecție socială și
combaterea sărăciei, activități culturale, culte, tineret, sport și turism numărul…………….........................
 Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului
numărul…………….........................
 prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu
modificările şi completările ulterioare
 prevederile art. 6 al Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
cu modificările şi completările ulterioare
 prevederile art.3 alin.(2), art.11, art.12, art.20 lit.h) și k), anexa 2 cap.II pct. 9 lit. b) și d) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
 prevederile art.2 lit.b) și art. 3 alin.(1) și (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general cu modificările şi
completările ulterioare
 prevederile art.1, anexa 1 pct II și III din 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 şi ale municipiului Bucureşti
 prevederile art 3 alin.(1), art 67 alin (2) lit.b) și art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi
sportului cu modificările şi completările ulterioare
 art.36 alin.(2),lit. b, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE
Art.1. (1) Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local al Comunei Vatra Moldoviței pentru activităţi nonprofit de interes local, prevăzut în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile ghidului se aplică pentru finanţările nerambursabile alocate pentru activităţi
nonprofit de interes local conform bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vatra Moldoviței.
Art.2. Programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local este aprobat de către Consiliul local al Comunei Vatra Moldoviței odată cu aprobarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea
bugetului local.
Art.3. Se numește Comisia de evaluare și selecție a proiectelor care vor beneficia de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Comunei Vatra Moldoviței, în următoarea componenţă:
1. Chichifoi Lucian Ioan – preşedinte;
2. Matei Anca Gabriela – membru;
3. Negură Sava – consilier local- membru;
4. Reapschi Mărioara –consilier local - membru;
5. Coseiciuc Georgiana – secretar.
Art.4. Se numește Comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la proiectele de finanţare
nerambursabilă din fondurile publice ale Comunei Vatra Moldoviței, alocate pentru susţinerea unor activităţi
nonprofit de interes local, în următoarea componenţă:
1. Boca Ana – preşedinte;
2. Torac Ilie – membru;
3. Loba Prindii Gheorghe – consilier local- membru;
4. Tâmpescu Viorica Lucica –consilier local - membru;
5. Cimbru Alina – secretar.
Art.5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare și selecție
precum și a comisia de soluţionare a contestaţiilor a proiectelor care vor beneficia de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Comunei Vatra Moldoviței în baza prevederilor Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.6. După finalizarea procedurii de evaluare a proiectelor, comisia de evaluare și selecție va
elabora un raport al procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, care se va înainta
primarului Comunei Vatra Moldoviței în vederea supunerii spre aprobare Consiliului local al Comunei Vatra
Moldoviței.
Art.7. Se împuterniceşte Primarul Comunei Vatra Moldoviței să semneze contractele de finanţare
nerambursabilă.
Art.8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează primarul prin intermediul comisiile
numite la art.3 și art 4 din prezenta hotărâre și biroul financiar-contabil.
Art.9. Secretarul comunei Vatra Moldoviței va comunica prezenta primarului Comunei Vatra
Moldoviței, Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor, Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, asigură
publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEGURĂ SAVA
Contrasemnează
Secretarul comunei,
Ana Boca
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