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HOTĂRÂREA Nr.33  din 31 martie 2017 
privind aprobarea programului anual și a regulamentului  privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor  
alocate pentru activităţi nonprofit 

 

Consiliul Local al Comunei Socodor, întrunit în şedintă ordinară la data de 31.03.2017 
 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 911/24.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 910/24.03.2017 întocmit de către secretarul Comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

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

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile  O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a proiectelor 

culturale cu modificarile și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  prevederile  art.36 alin.(6) lit.b punctul 4 și punctul 6 din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Votul exprimat în unanimitate ”pentru” de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă 

din cei 11 în funcţie. 

             În temeiul art. 45 alin (1) și art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă  Programul anual  privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului Consiliului local Socodor alocate pentru activităţi nonprofit de interes local  pe anul 

2017,  conform Anexei nr.1,anexă  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2: Se aprobă  Regulamentul  privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului Consiliului local Socodor alocate pentru activităţi nonprofit de interes local  pe anul 

2017, conform Anexei nr.2, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3: Se împuterniceşte domnul Jura Ioan Dimitrie primarul Comunei Socodor  să semneze 

contractele de finanţare nerambursabilă.  

Art.4: Consiliul Local al comunei Socodor  va acorda anual finanţare nerambursabilă de la 

bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 350/2005.  

Art.5: Se aprobă constituirea comisiilor de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiect în 

vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, prin dispozitie a primarului cu 

respectarea prevederilor legislației în vigoare, comisie care va fi formată din trei membri, 

funcţionari din aparatul propriu al Primăriei comunei Socodor. 

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi se  duce la cunoştinţă publică  prin 

afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia 

prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

         NĂDĂBAN STELIAN TRAIAN                           CRIŞAN GHEORGHE 
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Anexa nr.1 la HCL 33/31.03.2017 

Programului anual privind finanţările nerambursabile din fondurile bugetului 
Consiliului local Socodor  alocate pentru activităţi nonprofit în anul 2017 

 
Programul anual (2017) propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate 

de la bugetul local. 

Informații generale privind autoritatea finanțatoare: Comuna Socodor, cu sediul în 

localitatea Socodor, nr. 1, județul Arad, C.I.F. 3519330, tel: 0257.358100, email: 

socodor@gmail.com, în temeiul calității sale de autoritate contractantă, acordă finanțării 

nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general.  

Durata programului: anul 2017. 

Bugetul programului: 220 mii lei pentru următoarele domenii: 

Nr. Crt. Activitate Buget Sursa de finanțare din bugetul local 

I. Activități sportive 110 mii lei 67.02 

II. Asistență socială 20 mii lei 68.02 

III. Susținerea cultelor 90 mii lei 67.02 
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