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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.53/2020 

privind completarea și modificarea hotărârii Consiliului Local Z ăbala nr 37/2020 H.C.L. cu 
privire la aprobarea Programului anual și a Ghidului Solicitantului, a Metodologiei Generale 
privind regimul finan țărilor nerambursabile din fondurile locale ale comunei Zăbala, alocate 

pentru activități nonprofit de interes local și a Regulamentului special al finanțărilor 
nerambursabile pentru  sport  și culte religioase inclusive criteriile specifice de selecționare. 

 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 

septembrie 2020, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.5725/11.09.2020 întocmit şi iniţiat de D - nul primar 
și Raportul de specialitate nr.5729/11.09.2020, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.5787/15.09.2020; 

 având în vedere: 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

H.G. nr. 884/2001 penntru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor legii 
educației fizice și sportului nr. 69/2000; 

H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 
procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiilor publice; 
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu modificările și completările ulterioare; 
H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea Consiliului local Zăbala nr.37/2020 

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit. a,  
art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197, art. 199-200 și art. 297 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

 Art1 .Se modifică  titlul hotărârii 37/2020 care va avea următorul cuprins: 
“ H.C.L. cu privire la aprobarea Programului anual și a Ghidului Solicitantului, a Metodologiei 
Generale privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale comunei Zăbala, alocate 
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pentru activități nonprofit de interes local și a Regulamentului special al finanțărilor nerambursabile 
pentru   culte religioase inclusive criteriile specifice de selecționare. “  

Art.2  Se modifică articolul 1 din H.C.L. 37/2020 și art.4 lit (b) din anexa 1 care va avea 
următorul cuprins: 

(a).Se aprobă Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru culte 
religioase nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale comunei Zăbala, alocate pentru activități nonprofit 
de interes local, conform Anexei nr. 1, la prezenta hotărâre. 

     (b) Valoarea finanţării solicitate/proiect se va încadra între valoarea minimă şi valoarea 
maximă stabilite pentru fiecare domeniu în parte: 

Nr. 

Crt. 

 

Domeniul de activitate 

finanţat  

Valoarea finanţării solicitate 

Valoarea 

minimă/proiect 

-lei- 

Valoare 

maximă/proiect 

-lei- 

3 Culte religioase 1.000 5000 

 

Celelalte prevederi rămân neschimbate. 
 

Zăbala, la 15 septembrie 2020 
 
 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                DEMES BOTOND    
                 Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


