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HOTĂRÂREA  NR. 119 

din 09.09.2021 
privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  

bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 

2021 
 

 

              Consiliul  local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 09.09.2021,  
               Având  în  vedere: 

         -  inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată pin referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.5223/17.08.2021 
         - procesul verbal al ședinței de analiză a cererilor de finanțare nerambursabilă 

 -   raportul de specialitate nr.5222/17.08.2021  întocmit de serviciul buget 

 -  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.53/28.04.2021 privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.82/22.06.2021 privind aprobarea 

repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului 

Nădlac pentru activități nonprofit de interes local în anul 2021 
         - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1273/2005 pentru aprobarea programului 

naţional „Lăcaşurile de cult – Centre spirituale ale comunităţii” 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea 

sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, actualizată 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 

în România, republicată, actualizată 

- prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată 
- prevederile art.129, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 - Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 

- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului şi turism, administraţie publică locală 

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, învăţământ 
şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

            În temeiul art.139, alin. 3, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Lista cuprinzând unitățile nonprofit din orașul Nădlac și 
sumele alocate din bugetul local al orașului Nădlac pe anul 2021, pentru finanțări 

nerambursabile, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  
(1) Contractele de finanțare se vor perfecta cu beneficiarii prevăzuți în anexă prin 

grija Serviciului Buget; 

(2) Serviciul Buget va urmări derularea contractelor de finanțare nerambursabilă 

potrivit Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al orașului Nădlac alocate pentru activități nonprofit 

de interes local, aprobat prin H.C.L. nr. 27/27.02.2014.  

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 
Nădlac, prin serviciul  buget din cadrul primăriei, și se comunică către: 

-    beneficiarii de finanțări nerambursabile 

 - Insituția Prefectului-județul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ- Compartimentul Juridic și Controlul Legalității Actelor 
 

 

 
 

          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                LADISLAU VAȘ        SECRETAR GENERAL 
                                                                                   ALEXANDRU GROS 
 

 
 
 
 

 

 
AI/5 ex 



2 ASOCIAȚIA CREȘTIN - ORTODOXĂ "JUNII NĂDLACULUI""OMUL SFINȚEȘTE LOCUL" Programe culturale 10,000
TOTAL 90,000

                         Președinte de ședință                                                             Contrasemnează pentru legalitate
                               LADISLAU VAȘ                                                                        Secretar general

                                                                      ALEXANDRU GROS

1 BISERICA EVANGHELICĂ LUTHERANĂ DIN ROMÂNIA 
- PAROHIA SLOVACĂ NĂDLAC

Anexa la HCL nr.119 din 09.09.2021

LISTA

unitatilor nonprofit de interes local din orasul Nadlac cu sumele aprobate pentru finantarea nerambursabila pe anul 2021

Nr.crt. Denumirea unitatii nonprofit

Lucrări de reparații și vopsitorie turn biserică (manoperă și material)

Suma 
aprobata

Denumirea proiectului

80,000

Domeniul de activitate

Culte religioase


	HOTĂRÂREA  NR. 119
	din 09.09.2021
	ORAŞ NĂDLAC
	Foaie1

