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JUDETUL HARGHITA 

COMLINA MARTINI$ 

CONSILIUL LOCAL 


HOTARAREA NR. 49 12022 
privind aprobarea "Programului anual de finantare nerambursabila pentru programe, 

proiecte !?i actiuni sportive in Comu'na MARTINI~, pe anul 2022 

Consiliul Local al Comunei MARTINI!? Tntrunit Tn ~edinta ordinara la data de 22 
martie 2022; 

Avand in vedere : 
- proiectul de hotarare nr.20/2022, raportul de aprobare nr.640/2022 al primarului, 

raportul de specialitate nr.641/2022, Tntocmit 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 Tnvatamant, sanatate ~i familie, protectie 

copii, tineret si sport 


Prevederi Ie: 
-art. 25 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare adusa prin \Iegea nr. 286/2020 
-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 modificarile ~i cornpletarile ulterioare; Legea nr. 98/2016 privind achizitii 
publice actualizata 
-Ordonantei nr. 51/1998, actualizata, privind Tmbunatatirea sistemului de finantare a 
programelor, proiectelor ~i actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare 
aduse de Legea nr. 199/2008; 

-Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ~i 
completarile ulteterioare cu Legea nr. 276/2022 

- Hotararii nr. 10/2022 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Martini~ pe anul 
2022. 

- Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice ~i sportului cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere 
Tn aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000; Ordinului 
Pre~edintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr.130/2006 privind finantarea nerambursabila 
din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat ~i ale asociatiilor pe 
ramura de sport judetene, cu modificarile ulterioare; 

Tn conformitate ~u prevederile: articolului 15. a Legii nr. 350/2005, privind regimul 
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes 
general, , cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Legea nr. 111/2015; 

-prevederile Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a 
proiectelor ~i programelor sportive, modificarile ~i completarile ulterioare aduse Ordinul 
nr.69/2022. 

- prevederile H.G nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportiva cu modificarile ~i completarile ulterioare adusa de HG nr.901/2021 

- prevederile HG nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere Tn 
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000, 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare adusa de O.G nr. 3/2021. 



- prevederile H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea I\lormelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi1ie publica/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizi1iile publice, cu modificarile !jii completarile ulterioare adusa 
de HG nr.485/2020. 

Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, modificata cu Legea nr.29/2011 , !jii ale Legii nr.52/2003, privind 
transparenta decizionala Tn administratia publica, republicata; 

In ur~a dezbaterilor publice car~ au avut loc pe baza procedurii prevazute de art.7 din 
Legea nr.52/2003 privind transparen1a decizionala In administra1ia publica locala a 
Proiectului privind "Programului anual de finantare nerambursabila pentru programe, 
proiecte !?i actiuni sportive in Comuna MARTINI~, pe anul 2022 Tn scopul dezbaterii 
publice a acestuia, conform Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informa1iile de interes 
public, 

In temeiul art.129, alin (1), alin (2), lit b , alin (4) lit a, art.139, alin (3) lit a, art.196 
alin.91) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile !jii completarile 
ulterioare 

HOTARAsTE:, 

Art.1. Se aproba "Ghidul solicitantului" pentru elaborarea !jii prezentarea propunerii 

de proiect In cadrul Program anual de colaborare a Consiliului Local Martini!ji cu 

asociatiile !jii fundatiile din domeniul sportului, tineretului din Comuna Martini!ji , pe anul 

2022, conform Anexe nr. 1. 


Art.2. (1) Se aproba Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile de la 
bugetul local alocate pentru activitati nonprofit de interes local din Comuna Martini!ji, 
conform Anexei nr. 2. 

(2) Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta Hotarare 

Art. 3 Suma maxima care se poate aproba de comisia de evaluare a proiectelor 


sport depuse este de 40.000 lei. 

Art.4 Cu aducerea la Indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se Incuviinteaza 

primarul comunei Martini!ji ~i compartimentul de contabilitate si resurse umane din cadrul 
Primariei comunei Martini!ji. 

Art.S Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Martini~, 
compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei, Institu1iei Prefectului 
Judetului Harghita. 

Prezenta hotarare afost adoptata de Consifiul Local al comllnei MClrtiniJ, In ~'ledinfa ordinara din 
22 martie 2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) din o. u.G. nr. 5712019 privind Codul 
administrativ, cu un numar de J1 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 ab!ineri - din numarul total de J J 
consilieri locali in fu ncfie - la ;'iedinfafiind pre::.en!i 1J consilieri ioca li. 

Martinis, 22 martie 2022, 

Contrasemneaza pen u legalitate 
Secretar general: H odi Tunde 


