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HOTĂRÂREA NR. 58/2020
privind aprobarea acordarii unor finanțări nerambursabile
din bugetul local al comunei, pentru anul 2020
Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara din
data de 30.07.2020;
Analizand Proiectul de hotarare nr. 59/2020 si Referatul de aprobare nr. 59/09.07.2020 intocmit
de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei
hotarari privind aprobarea acordarii unor finanțări nerambursabile din bugetul local al comunei, pentru
anul 2020;
Avand in vedere raportul nr. 59/23.07.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea;
Luand in considerare:
- avizul Comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura,
inregistrat la nr. 54/30.07.2020;
- avizul Comisiei pentru invatamnt, sanatate si familie, protectia copilului, tineret si sport, activitati
social culturale si culte , inregistrat la nr. 61/30.07.2020;
In conformitate cu:
- HCL nr. 17/2020 privind aprobarea Programului anual pentru finantari nerambursabile, al Consiliului
Local al comunei Santamaria-Orlea, pentru anul 2020;
- HCL nr. 18/2020 privind constituirea unei Comisi de evaluare şi selecţie pentru atribuirea fiecarui
contract de finantare nerambursabila, catre persoanelor fizice autorizate şi atestate, persoane juridice fara
scop patrimonial (asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale) sau culte religioase
recunoscute conform legii, care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte pentru care se pot
acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a acestei Comisii;
- HCL nr. 15/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Santamaria–Orlea, pe anul 2020 si
estimarile pe anii 2021, 2022, 2023
- procesul verbal de selectie si atribuire a finantarilor nerambursabile acordate in anul 2020, inregistrat sub
nr. 3095/09.07.2020 intocmit de comisia de evaluare si selectie a ofertelor;
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, republicată;
- Ordonanţa Guvernului României nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor
şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr.245/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului României nr.82/2001 privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 alin.(1)-(4) si (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administratia
publica;
In baza art. 129 alin. (1), alin (2) litera d, alin. (7) lit. d-f, alin. (8) lit.a si art. 139 alin. (1) si (3),
lit.a, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1), lit. a, art.197, 198 si art.243, alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unor finantari nerambursabile din bugetul local al comunei, pentru anul
2020, in conditiile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care
face parte din prezenta hotarare.
Art.2 Se imputerniceste ordonatorul principal de credite, primarul comunei, sa incheie contractele
de finantare, in urma selectiei facute de catre Comisia mentionata si aprobate de catre Consiliul LocaL.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios
Administrativ si Fiscal, in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Hotărârea se comunica in conditiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara,
Primarului comunei Santamaria-Orlea, compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri structurale
si se va afisa pe site-ul www.santamariaorlea.ro.

Santamaria-Orlea, la 30.07.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PESCARI ION

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.
BULTEAN VASILE ALINEL

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis.
Consilieri în funcţie 13,
Consilieri prezenţi: 13,
voturi pentru: 13, impotrivă: 0, abţineri: 0.

Anexa la HCL nr. 58/2020

LISTA CUPRINZAND ASOCIAŢIILE, FUNDAŢIILE SAU
ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE SI CULTE RELIGIOASE
CARE BENEFICIAZA DE FINANTARI NERAMBURSABILE DE LA
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI SANTAMARIA-ORLEA IN ANUL 2020
1- BISERICA ORTODOXA SANTAMARIA-ORLEA: 18.000 LEI
2- BISERICA ORTODOXA VADU: 15.500 LEI;
3- BISERICA ORTODOXA SACEL: 9.500 LEI;
4- BISERICA CRESTINA BAPTISTA BALOMIR: 7.000 LEI
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