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Nr. 27  din  10.05.2022 

 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru 

programele si acțiunile culturale, de tineret și sport desfășurate în anul 2022 pe 

raza UAT Tiream  

 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

27/10.05.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

27.10.05.2022 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2 și 

nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

           Ținând cont de rezultatul procesului de selecție și evaluare a proiectelor de 

finanțare nerambursabilă, întocmit de Comisia de evaluare și selecție a proiectelor 

depuse, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul 

local al comunei Tiream, înregistrat sub nr. 1417/10.05.2022; 

În conformitate cu prevederile: 

− Legii privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general nr. 350/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

− Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

− Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 

finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

− Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

− Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de 

punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; 

− Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în 

activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului local Tiream nr. 20/05.04.2022 cu privire la aprobarea 

regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local 
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al comunei Tiream, pentru proiectele, programele şi acţiunile culturale, de 

tineret și sport 

   

       În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (5), lit. „a” şi ale art. 196 

alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

           Art.1. - Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a sumei de 

32.000 lei, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. - Alocarea sumelor se va face de la Capitolul 67.02 „Cultură recreere 

şi religie”, în limita prevederilor bugetare, până la sfârşitul anului 2022 

           Art.3. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Tiream și compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream. 

           Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, se publică pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  

prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 10.05.2022 

 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                         Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      
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Nr. 27  din 10.05.2022 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

 privind alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru 

programele si acțiunile culturale, de tineret și sport desfășurate în anul 2022 pe 

raza UAT Tiream 

 

 

    

Acordarea unui sprijin financiar se realizează prin hotărâre a Consiliului 

Local, de la bugetul local, la solicitarea entităților non-profit, pe baza cererilor 

primite şi în baza documentelor prevăzute în HCL Tiream nr. 20/05.04.2022 cu 

privire la aprobarea regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă de 

la bugetul local al comunei Tiream, pentru proiectele, programele şi acţiunile 

culturale, de tineret și sport. 

 

Având în vedere faptul că entitățile non-profit nu dispun de fonduri 

suficiente, propunem alocarea din bugetul local pentru completarea fondurilor 

proprii ale acestora în sumă de 32.000 lei, în vederea acoperirii unei părţi din 

valoarea cheltuielilor efectuate pentru proiectele, programele şi acţiunile culturale, 

de tineret și sport. 

 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (6) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun următorul proiect de hotărâre: “Proiectul de hotărâre privind alocarea de la 

bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru programele si acțiunile 

culturale, de tineret și sport desfășurate în anul 2022 pe raza UAT Tiream”. 

 

Tiream, la 10.05.2022 

 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr. 27 din 10.05.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru 

programele si acțiunile culturale, de tineret și sport desfășurate în anul 2022 pe 

raza UAT Tiream 

 

 

 

Prin referatul de aprobare nr. 27/10.05.2022, Primarul comunei Tiream, 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al 

comunei Tiream a unor fonduri pentru programele si acțiunile culturale, de tineret 

și sport desfășurate în anul 2022 pe raza UAT Tiream. 
La nivelul UAT Tiream, entitățile non-profit pot solicita şi primi fonduri din 

bugetul local în vederea completării veniturilor proprii. 

Alocarea sumelor se va face de la Capitolul 67.02 „Cultură recreere şi 

religie”, în limita prevederilor bugetare, până la sfârşitul anului 2022. 

Susţinerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor 

următoarelor acte normative: 

- Legea privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general nr. 350/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 

finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de 

punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în 

activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului local Tiream nr. 20/05.04.2022 cu privire la aprobarea 
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regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul 
local al comunei Tiream, pentru proiectele, programele şi acţiunile culturale, 
de tineret și sport. 

 

Conform Rezultatului procesului de selecție și evaluare a proiectelor de 

finanțare nerambursabilă din bugetul local al comunei Tiream, pentru proiectele, 

programele şi acţiunile culturale, de tineret și sport, desfășurat în perioada 

12.04.2022-13.05.2022, Comisia de evaluare și selecție a proiectelor depuse, în 

vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

comunei Tiream, a aprobat acordarea finanțării nerambursabile pentru 1 solicitant, 

în valoare totală de 32.000 lei. 

Faţă de cele prezentate, consideram că propunerea privind proiectul de 

hotărâre privind alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri 

pentru programele si acțiunile culturale, de tineret și sport desfășurate în anul 2022 

pe raza UAT Tiream, este legală şi oportună, s-a întocmit proiectul de hotărâre care 

împreună cu întreaga documentaţie va fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului 

Local al comunei Tiream. 

 

      Tiream, la 10.05.2022 

 

 

 

                          

Compartiment contabilitate, impozite si taxe locale si  achizitii publice  

ec. GNANDT HENRITTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn. G.H 
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