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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.38/2021 

cu privire la aprobarea Programului anual și a Ghidului Solicitantului, a Metodologiei Generale privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale comunei Zăbala, alocate pentru activități 

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

 
Consiliul Local al comunei Zabala, judeţul Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 

iulie 2021, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.4746/22.07.2021 întocmit şi ini ţiat de D - nul primar, 

Raportul de specialitate nr.4747/22.07.2021, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.4810/27.07.2021;  

 Având în vedere prevederile: 
Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

            În conformitate cu prevederile 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; 
                                  

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru culte 
religioase, 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. 

Art.2.  Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile 
locale ale comunei Zăbala, alocate pentru activități nonprofit de interes local, conform Anexei nr. 2, la 
prezenta hotărâre. 
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Art.3.  Se aprobă Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă 
din fondurile publice ale comunei Zăbala, alocate pentru activități nonprofit de interes local, conform 
Anexei nr. 3, la prezenta hotărâre.  

Art.4.  Se aprobă Regulamentul și criteriile de selecție a proiectelor pentru domeniul sportiv, 
conform Anexei nr. 4, la prezenta hotărâre.  

Art.5. Se constituie Comisia de evaluare a solicitărilor pentru  regimul finanțărilor nerambursabile 
din fondurile locale ale comunei Zăbala, alocate pentru activități nonprofit de interes local în următoarea 
componenţă:  

Președinte- Pătrânjel Nicolae, consilier local 
Membrii:  - Kovacs Lehel, consilier local 

                                - Benedek József, consilier local 
                                 - Ambrus Attila, consilier local 
            Membru supleant: Matyas Szabolcs, consilier local 
            Secretar: Barabás Réka, secretar general 

Art.6. Se constituie Comisia de evaluare a contestațiilor privind solicitările pentru  regimul 
finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale comunei Zăbala, alocate pentru activități nonprofit de 
interes local în următoarea componenţă : 

Președinte- Szigyarto Janos Nimrod, consilier local 
Membrii:  - Demes Botond, consilier local 

                                - Sido Gyorgy, consilier local 
                                 - Papp János, consilier local 
            Membru supleant: Biszak Mónika Erzsebet, inspector 
            Secretar: Oláh István, consilier primar 

Art.7. Împuternicește pe primarul comunei Zăbala să semneze contractele de finanțare 
nerambursabilă în numele Consiliului local. 

Art.8. Compartimentul financiar-contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.9. Secretarul comunei va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri. 
 
 Zăbala, la 27 iulie 2021 
 
 

                       Preşedinte de şedinţă, 
                       DEMES BOTOND    
                  Secretar general UAT,  

                                  BARABÁS RÉKA 


