România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad
HOTĂRÂREA NR.11/2016
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și
acțiunilor în domeniul sportului din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2016
Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad,întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2016,
Având în vedere Expunerea de motive nr.661/2016 a viceprimarului orașului Băile Tușnad,Hotărârea
Consiliului Local al orașului Băile Tușnad nr.1/2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016-cap.67,titlul
X-alte cheltuieli,Hotărârea Consiliului Local al orașului Băile Tușnad nr.5/2016 privind aprobarea Programului

anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad
pe anul 2016 pentru activităţi nonprofit de interes local,publicat în nr.58-Monitorul Oficial,partea a VI a,
Luând în considerare raportul nr.658/2016 al Compartimentului de contabilitate, financiar, raportul
nr.878/2016 al Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiară,nr.900/2016 al Comisiei de
specialitate juridică,relaţii cu publicul, reforma în administraţie,integrarea europeană, nr.889/2016 al Comisiei de
specialitate pentru amenajarea teritoriului,urbanism,nr.886/2016 al Comisiei de specialitate pentru protecţia
mediului,turism şi proiecte, nr.894/2016 al Comisiei de specialitate social-culturale,culte, învăţământ, sănătate,
familie,protecţia socială,tineret şi sport,
În baza prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,Ordonanța Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare,a Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Legea tinerilor nr.350/2006, cu
modificările şi completările ulterioare,a Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe
ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare, Legea nr.69/2000 – Legea
educaţiei fizice şi sportului,cu modificările şi competările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, privind
aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
A Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, prin aducerea la
cunoştinţă publică, anunţul nr.530/2016,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.b,lit.d,alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct. 6 şi ale art. 45 alin.2 lit.a, art.115
alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,
proiectelor și acțiunilor în domeniul sportului din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad, pe anul 2016,
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local,conform Anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. (1) Alocarea financiară pusă la dispoziţie de către orașul Băile Tușnad, pentru anul 2016 este de
20.000,00 lei pentru proiecte în domeniul sportului.
(2)Finanţarea asigurată de orașul Băile Tușnad va fi de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Diferenţa
de minim 10% din valoarea de finanţare a bugetului proiectului trebuie să fie asigurată de solicitant, din resurse
proprii sau alte finanţări şi sponsorizări dovedite.
Art.3.Se aprobă conținutul anunțului public,conform Anexei nr.2,care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4.Se împuterniceşte primarul orașului Băile Tușnad să desemneze membrii comisiei de evaluare și a
comisiei de soluționare a contestațiilor a proiectelor depuse pentru a obţine finanţare de la bugetul local al orașului
Băile Tușnad,precum şi pentru semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă.
Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează primarul și viceprimarul oraşului
Băile Tuşnad.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului și

viceprimarului oraşului Băile Tuşnad.
Băile Tuşnad,la 20 aprilie 2016.
Președintele ședinței,
Keresztes Csaba
Contrasemnează,
Secretar,
Andras Klara

