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HOTĂRÂREA  NR.82 
        din 22.06.2021 

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 ordinară din data de 

22.06.2021,  

               Având  în  vedere: 

         -  inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat sub nr.3936/09.06.2021 

         -  referatul serviciului buget din cadrul primăriei nr.3934/09.06.2021 

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

anul 2021 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.27/27.02.2014 privind aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului local al Orașului  Nădlac alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes local 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 
- prevederile Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea 

regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei şi sportului 
- prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, actualizată 

- prevederile Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr.664/2018 privind 

finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, 
actualizată 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 pentru normelor financiare 

pentru activitatea sportive, 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. 350/2006 – tinerilor, actualizată 
- prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 

actualizată 
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- 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 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 400.000 lei,  alocată în bugetul local la 

capitolul 67.02 Cultură recreere și religie, pe domenii de activitate, după cum urmează: 

- activități sportive- 250.000 lei  
- culte religioase- 80.000 lei                           

- programe culturale- 70.000 lei .                    

Art.2. Finanțarea unităților nonprofit de interes local se va efectua cu 
respectarea prevederilor Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al Orașului alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, 

aprobat prin Hotărâre Consiliului Local Nădlac nr.27/27.02.2014. 
Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac, 

prin serrviciul buget din cadrul primăriei, și se comunică către: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor 
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