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Nr.13904/23.05.2022
A _N_U _N

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa cetăţenilor oraşului Curtici că azi 23.05.2022 a fost afişat la panoul de
afişaj următorul document:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
- privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes local

Cetăţenii care doresc să formuleze propuneri, sugestii, opinii cu privire la acest proiect, sau doresc organizarea unei
dezbateri publice, le pot prezenta în scris la Registratura Primăriei până la data de 24.06.2022.

Secretar general,
Jr. NAGY Ioan
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Nr.13904/23.05.2022

PROCES__VERBAL

încheiat azi 23.05.2022 cu ocazia afişării proiectului de hotarare

- privind aprobarea Regulamentului privind regimul  finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes local

şi a anunţului referitor la afişare.
Materialele vorfi afişate la panoul din incinta Primăriei până la data de 24.06.2022 inclusiv,

Prezentul proces verbal a fost încheiat în două exemplare.

Secretar general,
jr. NAGY Ioan
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Nr.13904/23.05.2022
A_N _U _N

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa cetăţenilor oraşului Curtici că în data de 03.06.2022 va fi organizată o

dezbatere publică pe tema :

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR.
- privind aprobarea Regulamentului privind regimul  finanţărilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes local
Dezbaterea va avea loc la Casa de Cultură a orașului Curtici, începând cu ora 11. Cei

interesați sunt invitaţi să participe.

Secretar general,
Jr. NAGY Ioan



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

ORAȘUL CURTICI
315200 - Curtici str. Primăriei nr 47, jud. Arad, tel.057/464004, fax 057/464130

E-mail:secretariatQprimariacurtici.ro
ANUNŢ

În şedinţa Consiliului Local al orasului Curtici din data de „2022 va fi supus spre analiză, avizare şi adoptare următor

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
din data de „2022

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local

Consiliul Local al oraşului Curtici, întrunit în ședința din data de __.06.2022.
Având în vedere:

> Referat de aprobare a primarului oraşului Curtici nr. /___.___.2022;
> raportul nr. /____.___.2022 a Direcţiei Economice;
> avizul nr. / /____.__.2022 al Comisiei pentru programe de dezvoltare

economico-socială,buget-finanţe, agricultură, învățământ, cultură, sănătate și familie.
> prevederile art.5, 8, 9, 10, 22 si art.31, alin.3 art.3, art.5 din Legea nr.350/2005 privind

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general (actualizată);

> prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,
> prevederile art.1, art.2 art.3 din Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea

sistemului de finanțare a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare
(actualizată);

>» Prevederile art.1 art.2 din Ordinul nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanţarea din fonduri
publice a proiectelor şi programelor sportive.

> Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autorși drepturile conexe (actualizată);
>» OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
» HG nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor

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

> Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naționale (actualizată);
> Legea nr.69/2000 legea educaţiei fizice și sportului (actualizată);
> Prevederile art.4, art.7, art.10, art.11 din Legea nr.186/2003 privind susținerea și promovarea

culturii scrise, (actualizată);
> Prevederile art.3 din Hotărârea nr.714/2018 privind drepturile și obligaţiile personalului

autorităţilor și instituţiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în
cazul deplasării în interesul serviciului, (actualizată);

> Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, respectiv anunțul și procesul-verbal de afisare
nr.13904/23.05.2022, conform prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003  (republicată*)
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare.

> Procesul-verbal de dezasfișare nr. /___.06.2022 conform prevederilor art.7 din
Legea nr.52/2003  (republicată*) privind transparența decizională în administrația publică, cu
completările ulterioare.

> Raportul nr. /___.06.2022 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003
(republicată*) privind transparența decizională în administrația publică, cu completările
ulterioare.

» Prevederile art.4, lit.e, art.18, art.28 din Legea 350/2006 a tinerilor (actualizată);
-număr de voturi din care „pentru” „ „Îimpotrivă” + „abţineri” din numărul total de
15 consilieri locali în funcţie.

privind
In temeiul art.87, alin.(5), art.129, alin.2, lit.b), alin.4,lit.a) și alin.7, lit.b din OUG nr.57/2019
Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:



Art.1 Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes local cuprins în anexa nr.1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă contractul cadru de finanțare pentru aactivități nonprofit de interes
local, cuprins în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul orașului Curtici, prin aparatul de specialitate, respectiv Direcţia
Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al orașului Curtici
cu: Instituţia Prefectului Judeţul Arad, Primar, Direcția Economică, APLJ, 2 ex APL, pe pagina
de internet a orașului www.primariacurtici.ro.

INIȚIATOR, AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
PRIMAR SECRETAR GENERAL

BAN IOAN BOGDAN Nagy Ioan

PERSOANELE INTERESATE POT TRIMITE ÎN SCRIS SAU POT DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI CURTICI PROPUNERI, SUGESTII, OPINII CARE

VOR AVEA VALOARE DE RECOMANDARE PENTRU CONSILIUL LOCAL CURTICI, PANA LA DATA DE __.06.2022 - PERSOANĂ RESPONSABILĂ PENTRU

RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILA - D-NA TRABALKA DANIELA.


