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Nr.82 din 09.06.2021       Proiect  

                  Avizat secretar general UAT Nădlac 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 
din _____2021 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a 

solicitărilor de finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului 
Nădlac pentru activităţi nonprofit de interes local  

 
 
              Consiliul  local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
_____2021,  
               Având  în  vedere: 

         -  inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat sub nr.3937/09.06.2021 
         -  referatul  Serviciului Buget din cadrul primăriei nr.3933/09.06.2021 
 -  Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.27/27.02.2014  privind aprobarea 
Regulamentului privind regimul  finanțărilor nerambursabile  din fondurile  bugetului 
local al Orașului Nădlac  alocate pentru activităţi nonprofit de interes local  
         - Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.92/22.07.2016 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de 
finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru 
activităţi nonprofit de interes local  

- prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată 

- prevederile art.129, alin. 2, lit.a, alin.3, lit.b din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 
 - Avizul ____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- Avizul ____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, administraţie publică locală 
- Avizul _____ al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, învăţământ şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
            În temeiul art.139(3), lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizată, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se numesc reprezentanții Consiliului Local în Comisia de selecție și 

evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al 
orașului Nădlac, alocate pentru activități nonprofit de interes local, după cum urmează : 

1. ______ – membru comisie, consilier local  
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2. _______ - membru comisie, consilier local 
3. _______ - membru comisie, consilier local 
4. _______ - membru comisie, consilier local 
5. _______ - membru comisie, consilier local 

Art.2.  Președintele comisiei va fi ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. 
Art.3.  Se numește secretarul Comisiei de selecție din cadrul Serviciului Buget  

din cadrul primăriei în persoana ……………………………………………… . 
Art.4. Prezenta abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.92/22.07.2016. 
Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac, 

prin grija Serviciul  Buget și se comunică către: 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor 
 

 
 

Inițiator 
PRIMAR UAT NĂDLAC 
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Nr.3937 din 09.06.2021 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 
Primarul oraşului Nădlac, Mărginean Ioan- Radu,  

    Având în vedere: 

         -  referatul  Serviciului Buget din cadrul primăriei nr.3933/09.06.2021 
 -  Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.27/27.02.2014  privind aprobarea 

Regulamentului privind regimul  finanțărilor nerambursabile  din fondurile  bugetului 

local al Orașului Nădlac  alocate pentru activităţi nonprofit de interes local  
         - Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.92/22.07.2016 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de 

finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac 

pentru activităţi nonprofit de interes local  
- prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată 

- prevederile art.129, alin. 2, lit.a, alin.3, lit.b din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 

 
Propun:  

 

 

 Consiliului Local Nădlac supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre 
privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a 

solicitărilor de finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al 

Orașului Nădlac pentru activităţi nonprofit de interes local. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.27 din data de 27.02.2014 s-a aprobat 

Regulamentul privind regimul  finanțărilor nerambursabile  din fondurile  bugetului 

local al Orașului Nădlac  alocate pentru activităţi nonprofit de interes local. 
 Deoarece există solicitări de repartizare a sumelor de la bugetul local pentru 

activități nonprofit de interes local și deoarece componența consiliului local Nădlac a 

fost modificată, este necesar stabilirea reprezentanților Consiliului local care vor face 

parte din această comisie. 
 

 
Primar oraș Nădlac 
Mărginean Ioan- Radu 
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Nr.3933/09.06.2021 

 

 

REFERAT 
privind numirea reprezentanților Consiliul Local în Comisia de selecție și evaluare a 

solicitărilor de finanțări nerambursabile din Fondurile bugetului local al orașului 

Nădlac, alocate pentru activități nonprofit de interes local 

 
 

 

 Prin H.C.L. nr. 27/27.02.2014 , conform Legii nr. 350/2005, Consiliul local a 
stabilit regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general. 

 Legea stabilește principiile, cadrul general și procedura pentru atribuirea 
contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, precum și căile de 

atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplică procedura de 

atribuire a contractelor de finanțare. 

 Conform legii, solicitantul poate fi orice persoana fizică sau juridică care 
propune un proiect, asociații sau fundații constituite conform legii, culte religioase 

recunoscute conform legii. Principiile sunt enunțate în secțiunea a IV-a Legii, ca și 

procedură de selecție a proiectelor. 
 Criteriile de evaluare sunt stabilite, conform Legii nr. 350/2005, de către 

fiecare autoritate finanțatoare. De asemenea, Consiliile Locale, ca autoritate 

finanțatoare, au obligația de a constitui, conform capitolului IV art. 32 și 33, comisii 

de evaluare a proiectelor, în condiții bine definite. 
 Potrivit art. 33, capitolul IV, din Regulamentul probat de Consiliul local prin 

H.C.L. nr. 27/27.02.2014,  ,,pentru domeniile tineret, mediu, cultură, culte și sport 

comisia de evaluare și selecționare va fi formată din minimum 5 persoane, numită 
prin hotărâre a consiliului local. Președintele comisiei va fi ales dintre membrii 

comisiei prin vot deschis. În conformitate cu prevederile art. 37 din regulament prin 

hotărârea Consiliului Local va fi desemnat și secretarul comisiei din cadrul 
Serviciului Buget.  

 Conform prevederilor art.129 alin. 2, lit.a, alin.3, lit.b din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată și având în vedere 

prevederile : 
- Regulamentului privind regimul regimul finanțărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al orașului Nădlac alocate pentru activități 

nonprofit de interes local aprobat prin H.C.L. nr. 27/27.02.2014 
- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată 
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Față de cele arătate mai sus, 

 

PROPUN 

 
1. Numirea unui număr de 5(cinci)  reprezentanți din Consiliulul Local în 

Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile 

din fondurile bugetului local al orașului Nădlac, alocate pentru activități 
nonprofit de interes local. 

2. Președintele comisiei va fi ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. 

3. Desemnarea secretarului comisiei din cadrul Serviciului Buget. 
 

 

 

Șef Serviciu Buget 
            Gondec Pavel 
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