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Nr.111/17.08.2021        Proiect 
             Avizat secretar general UAT 

           

 
HOTĂRÂREA  NR.  

din _____2021 

privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  

bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 
2021 

 

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

               Având  în  vedere: 

         -  inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată pin referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.5223/17.08.2021 
         - procesul verbal al ședinței de analiză a cererilor de finanțare nerambursabilă 

 -   raportul de specialitate nr.5222/17.08.2021  întocmit de serviciul buget 

 -  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.53/28.04.2021 privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.82/22.06.2021 privind aprobarea 

repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului 
Nădlac pentru activități nonprofit de interes local în anul 2021 

         - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1273/2005 pentru aprobarea programului 

naţional „Lăcaşurile de cult – Centre spirituale ale comunităţii” 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea 

sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, actualizată 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 

în România, republicată, actualizată 

- 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.b, alin.4, lit.a 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, alin. 3, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, actualizată 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Lista cuprinzând unitățile nonprofit din orașul Nădlac și 
sumele alocate din bugetul local al orașului Nădlac pe anul 2021, pentru finanțări 

nerambursabile, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  
(1) Contractele de finanțare se vor perfecta cu beneficiarii prevăzuți în anexă prin 

grija Serviciului Buget; 

(2) Serviciul Buget va urmări derularea contractelor de finanțare nerambursabilă 

potrivit Regulamentului privind 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.  

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 
Nădlac, prin serviciul  buget din cadrul primăriei, și se comunică către: 

-    beneficiarii de finanțări nerambursabile 

 - Insituția Prefectului-județul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ- Compartimentul Juridic și Controlul Legalității Actelor 
 

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 
 

 
AI/2 ex 



2 ASOCIAȚIA CREȘTIN - ORTODOXĂ "JUNII NĂDLACULUI""OMUL SFINȚEȘTE LOCUL" Programe culturale 10,000
TOTAL 90,000

1 BISERICA EVANGHELICĂ LUTHERANĂ DIN ROMÂNIA - 
PAROHIA SLOVACĂ NĂDLAC

Anexa la HCL nr. … din 

LISTA
unitatilor nonprofit de interes local din orasul Nadlac cu sumele aprobate pentru finantarea nerambursabila pe anul 2021

Nr.crt. Denumirea unitatii nonprofit

Lucrări de reparații și vopsitorie turn biserică (manoperă și material)

Suma 
aprobata

Denumirea proiectului

80,000

Domeniul de activitate

Culte religioase



PROCES-VERBAL 

al şedinţei de analiză a cererilor de finanțare nerambursabilă 

 

Încheiat astăzi, 09.08.2021, cu ocazia analizei cererilor de finanțare 

nerambursabilă depuse de unitățile nonprofit de interes local. 
                      

Anunțul de selecție a proiectelor de finanțare nerambursabilă a fost publicat 

în cadrul procedurii din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile 

din fondurile bugetului local aprobat prin HCL nr. 27 din 27.02.2014. 

 

Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțare nerambursabilă 

numită prin HCL nr. 83 din data 22.06.2021, prezentă compusă din: 

1. Bocea Alexandru-Marian - membru comisie, consilier local; 

2. Karkuș Radomir-Calin-Ștefan -  membru comisie, consilier local; 

3. Albu Cosmin-Cristian - membru comisie, consilier local; 

4. Abraham Milan-Iaroslav - membru comisie, consilier local; 

5. Vaș Ladislau - membru comisie, viceprimar si consilier local; 

6. Gondec Pavel -  secretarul comisiei de selecție și evaluare. 

 

Comisia de selecție și evaluare a procedat astăzi, 09.08.2021, ora 1200, la 

1. Alegerea președintelui comisiei(prin vot deschis); 

2. Analiza documentațiilor de solicitare a finanțării. 

 

Președintele comisiei a fost ales în persoana d-nului Bocea Alexandru-

Marian - membru comisie și consilier local. 

 

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire 

componenţei comisiei şi invită membrii acesteia să semneze declaraţiile de  

imparţialitate , care se anexează prezentului proces-verbal . 

 

Secretarul comisiei de evaluare informează că procedura de evaluare și  

selecție a proiectelor de finanțare nerambursabilă s-a organizat în conformitate cu 

prevederile:  

1. Legii nr.350/2005, privind regimul finanţării nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; 

2. HCL nr. 27 din 27.02.2014 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al Orașului Nădlac alocate pentru activități 

nonprofit de interes local; 



3. HCL nr. 82 din 22.06.2021 privind aprobarea repartizării finanțărilor 

nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  

pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021; 

În continuare secretarul comisiei informează că au fost depuse în termenul 

stabilit în Anunțul de selecție următoarele proiecte pe domenii de activitate, după 

cum urmează: 

 Programe culturale 

- Cerere de finanțare a ASOCIAȚIEI CREȘTIN-ORTODOXE JUNII 

NĂDLACULUI  înregistrată sub nr. 4899/02.08.2021 pentru suma de 

10.000 lei solicitată în cadrul proiectului ,,OMUL SFINȚEȘTE 

LOCUL”; 

 Programe pentru cultele religioase 

- Cerere de finanțare a BISERICII EVANGHELICE LUTHERANE 

DIN ROMÂNIA – PAROHIA SLOVACĂ NĂDLAC înregistrată sub 

nr. 4915/02.08.2021 pentru suma de 80.000 lei solicitată în cadrul  

proiectului ,,LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI VOPSITORIE TURN 

BISERICĂ (MANOPERĂ ȘI MATERIALE)” 

 

Se trece la analiza cererilor de finanțare: 

 

Etapa 1 Verificarea criteriilor de selecționare 

 În urma verificării documentației solicitanților s-a constatat că solicitanții au 

respectat prevederile art. 26 din Regulament și anume  cererile de finanțare depuse  

au următoarele anexe obligatorii : 

- Actul constitutiv, statutul, sentința civilă și certificatul de înregistrare 

fiscală, actele doveditoare ale sediului organizației; 

- Situațiile financiare anuale la data de 31.12.2020; 

- Extras de cont; 

- Certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către 

bugetul local. 

Drept urmare se propune analiza cererilor depuse . 

Etapa 2 Evaluarea proiectelor 

 Având în vedere că totalul sumelor solicitate se încadrează în  suma alocată 

prin buget se evaluează proiectele conform art. 44 din regulament. Comisia de 

selecție propune și aprobă în cu un număr de 5 voturi următoarele : 

1. Alocarea sumelor pe proiecte în limita sumelor aprobate prin HCL nr. 82 din 

22.06.2021 privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate 

din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit 

de interes local în anul 2021, și anume : 

 Programe culturale 



- ASOCIAȚIEI CREȘTIN-ORTODOXE JUNII NĂDLACULUI  suma 

de 10.000 lei solicitată în cadrul proiectului ,, OMUL SFINȚEȘTE 

LOCUL ”; 

 Programe pentru cultele religioase 

- BISERICII EVANGHELICE LUTHERANE DIN ROMÂNIA – 

PAROHIA SLOVACĂ NĂDLAC  suma de 80.000 lei solicitată în 

cadrul  proiectului ,,LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI VOPSITORIE 

TURN BISERICĂ (MANOPERĂ ȘI MATERIALE)”. 

-  

2. Propunerea comisiei va fi prezentată și supusă aprobării Consiliului Local a 

orașului Nădlac. 

 Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de 

analiză. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar 

original.  
 

 

 

Membrii comisiei  de selecție: 

1. Vaș Ladislau 

 

2. Bocea Alexandru-Marian 

 

     3. Karkuș Radomir-Călin-Ștefan  

 

4. Albu Cosmin-Cristian 

  

5. Abraham Milan-Iaroslav  

 

Redactat de secretarul comisiei de selecție : 

     Gondec Pavel 











 - 

  

  
 
     

Nr.5223 din 17.08.2021 

REFERAT DE APROBARE 

 

Mărginean Ioan-Radu, primarul unităţii administrativ-teritoriale Nădlac, 

Având în vedere: 
         - procesul verbal al ședinței de analiză a cererilor de finanțare nerambursabilă 

 -   raportul de specialitate nr.5222/17.08.2021  întocmit de serviciul buget 

 -  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.53/28.04.2021 privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.82/22.06.2021 privind aprobarea 

repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului 

Nădlac pentru activități nonprofit de interes local în anul 2021 
         - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1273/2005 pentru aprobarea programului 

naţional „Lăcaşurile de cult – Centre spirituale ale comunităţii” 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea 

sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, actualizată 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în 

România, republicată, actualizată 

- 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.b, alin.4, lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 
PROPUN: 

 

             Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din 

fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local 

în anul 2021, conform propunerii serviciului buget din cadrul primăriei și procesului 

verbal al ședinței de analiză a cererilor de finanțare nerambursabilă, astfel:  
 

- Biserica evanghelică lutherană din România- Parohia slovacă Nădlac- Lucrări de 

reparații și vopsitorie turn biserică ( manoperă și material )- domeniu de activitate 
culte religioase- 80.000 lei 

-Asociația Crestin- Ortodoxă "Junii Nădlacului"- Omul sfințește locul- programe 

culturale- 10.000 lei. 

Primar oraș Nădlac 
Mărginean Ioan-Radu 
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