RoMÁNIA
ruDETUL CLUJ
coMUNA lZVoRU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁRAREANr.28
Din27 mai2021

privind modificarea comisiilor privind regimul finanfárilor nerambursabile de la bugetul local
alocate pentru activitáfi nonprofit de interes local din comuna Izvoru Crigului, judelul Cluj
Consiliul Local al Comunei Izvoru Cri;ului , judetul Cluj , íntrunit in gedinta de lucru ordinará din data de
27.05,202l

!

in conformitate cu prevederile:
- Legii nr.350l2005-privind regimul finan!árilor nerabursabile din fonduri publice alocate pentru
activitáli nonprofit de interes general, cu modificárile si completárile ulterioare;
- Legii rlr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificárile qi completárile ulterioare;
- Legii nr.24l2000 privind normele de tehnicá legislativá, cu modificárile gi completárile ulterioare;
- Legii nr. 5212003, privind transparenla decizionalá in administralia public;
- HG nr.144712007- privind aprobarea normelor financiare pentru activitáli sportive;
- HG nr.264l2003- privind stabilirea acfiunilor gi categoriile de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si
limitelor pentru efectuarea plálii in avans din fonduri publice;
- OG nr. 51l1998 privind imbunátálirea sistemului de finanlare a programelor, proiectelor Ei acliunilor
culturale, cu modificárile gi completárile ulterioare;
- OG nr.82l2001-privind stabilirea unor forme de sprijin financiar unitáfilor de cult,
- OUG rlr.57 l 2019 codul administrativ;
- Hotarárea Consiliului local cu nr, 18 l 2007
Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 896 din 21,05.202I al compartimentul de specialitate
precum gi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I, II., III din cadrul Consiliului local ;
In temeiul drepturilor conferite prin a art. I29 OUG nr. 57 l 2019 codul administrativ,

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI Izvoru Crisului adopta prezenta

HoTÁnÁRE:

Art. 1. Se aprobá modificarea comisiei de evaluare gi seleclionare a proiectelor de finanlare
nerambursabilá alocate de la bugetul local al comunei Izvoru Crigului pentru activitáli nonprofit de interes
local, urmátorii consilieri local;
_ Kovacs
§tefan Attila
- Andriescu Mihai
- Kovacs Ioan
Art. 2. Se aprobá modificarea comisieise solulionare a contestaliilor pentru proiectele de
finanlare nerambursabilá alocate de la bugetul local al comunei Izvoru Crigului pentru activitali nonprofit
de interes local, urmátorii consilieri local;
-

Zsigo Zsolt

- Pentek Karoly
- pentek stefan

Art. 3. Prin grija Secretarului General

al Comunei Izvoru

Crigului prezenta hotáráre se comunicá ín

termenul prevázut de lege cátre :
- Institulia Prefectrrlui Judeplui Cluj,

-

Primarul Comunei Izvoru Cri;ului,
Compartimentul de specialitate
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Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu respectarea prevederilor OUG nr.5'I l 20 19 coduladminishativ
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