
ROMANIA 


JUDETUL HARGHITA 

COMUNA MARTINI$ 

CONSILIUL LOCAL 


HOTARAREA NR. l;r- 12022 
privind aprobarea "Programului anual de finantare nerambursabila pentru programe, 

proiecte l?i actiuni culturale in Com~na MARTINI~, pe anul 2022 

Consiliul Local al Comunei MARTINI$ intrunit in ~edinta ordinara la data de 22 
ma rtie 2022; 

Avand in vedere : 
- proiectul de hotarare nr. 19/2022, raportul de aprobare nr.642/2022 al primarului, 

raportul de specialitate nr.643/2022, intocmit de compartimentul de achizitii publice 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru actvitati economico financiare, 

amenajarea teritoriuui ~i urbanism, munca ~i protectie sociala precum ~i comisia 
speciala pentru activitati social -cultural, culte invatamant, sanatate ~i familie, 
protectie copii, tineret si sport 

Prevederile : 
- art. 25 din Legea nr. 273/2006, privind finaniele publice locale, modificata cu 

Ordonanta de Urgenta nr.1 03/2013, l?i Ordonanta de urgenta nr. 14/2015, 
Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificanle ~i completarile ulterioare; Legea nr. 
98/2016 privind achizitii publice actualizata 
Ordonantei nr. 51/1998, actualizata, privind Imbunataiirea sistemului de 
finantare a programelor, proiectelor ~i aciiunilor culturale, 
Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu 
modificarile $i completarile ulterioare ; LEGE nr.246 din 18 iulie 2005 pentru 
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii $i fundatii 

Hotarari i nr. 10/2022 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Mart i n i ~ pe 
anu12022. 

in conformitate cu prevederile: articolului 15. a Legii nr. 350/2005, privind 
regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de 
interes general, modificata de OUG nr.84/2008; OUG 58/2014. 

Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, modificata cu Legea nr.29/2011 , ~i ale Legii nr.52/2003 , privind 
transparenta decizional§ In administratia publica, republicata; 

In urr~a dezbaterilor publice car~ au avut loc pe baza procedurii prevazute de art.? din 
Legea nr.52/2003 privind transparenia decizionala In administratia publica locala a 
Proiectului privind "Programului anual de finantare nerambursabila pentru programe, 
proiecte ~i actiuni culturale In Comuna MARTINI~, pe anul 2022 In scopul dezbaterii 
publice a acestuia, conform Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes 
public, 

In temeiu l art 88, art.129, alin (1), alin (2), lit b , al in (4) lit a, art.139, alin (3) lit a, 
art.196 al in.91 ) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTARA~TE: 



Art.1. Se aproba "Ghidul solicitantului" pentru elaborarea ~i prezentarea propunerilor 
de proiecte Tn cadrul Programului anual de colaborare a Comunei Martini~ cu asocia~iile ~i 
funda~iile cu activitate socia - culturala, din Comuna Martini~ pe anul 2022, conform 
Anexei nr. 1. 

Art.2. Se aproba Regulamentul privind regimul finan~arilor nerambursabile de la 
bugetul local alocate pentru activita~i socia -culturale din Comuna Martini~, conform Anexei 
nr.2. 

Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta Hotarare. 

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se incuviin~eaza 
primarul comunei Martini~1 ~i Compartimentul de contabilitate si resurse umane din cadrul 
Primariei comunei Martini~ . 

Art.S. Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Martini~ 

compartimentului de contabilitate si resurse umane din cadrul Comunei Martinis, Institu~iei 

Prefectului Jude~ului Harghita , prin grija secretarului comunei Martini~ . 

Martinis, ~~ , oj 2022, 

Presedinte de sedinta Contrasemneaza pe tru legalitate , " 
Consilier: Deak Alpar- Szabolcs Secretar general: H rodi Tunde 


