
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 595/ 07.02.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Programului anual ~i a anuntul de participare privind finanfarea 

nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitafilor sportive, sprijinul 
financiar acordat unitafilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2022, conform Legii nr. 

350/2005 

In conformitate cu prevederile art.155 alin.1 lite, alin.4 lit.b si art.136 alin.1 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ propun spre aprobarea consiliului local Programului anual 
~i anuntul de participare privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale 
~i activitatilor sportive, sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe 
anul 2022, conform Legii nr. 350/2005. 

A vand in vedere sumele alocate in bugetul local pentru anul 2022 in vederea finantarii 
nerambursabile a proiectelor sportive ~i acordarea de sprijin financiar cultelor religioase se impune 
anuntarea concursului de proiecte in baza Legii nr. 350/2005 pentru proiectele desfa~urate in anul 
2022, pentru proiectele culturale ~i actiunile sportive ~i a sprijinului financiar acordat unitatilor de 
cult, beneficiarii fiind persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial - asociatii ori 
fundatii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii. 

La anuntarea concursului, evaluarea ~i selectionarea proiectelor se va avea in vedere 
procedura privind participarea ~i atribuirea contractelor de finantare solicitantilor, persoane fizice 
sau juridice f'ara scop patrimonial, sau culte religioase recunoscute conform legii, potrivit Legii nr. 
350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activitati nonprofit de interes general, respectiv urmatoarele prevederi legislative: la 
proiectele pentru programe ~i manifestari sportive prevederile Legii educatiei fizice ~i sportului nr. 
69/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare, a Ordinului Agentiei Nationale pentru Sport nr. 
130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de 
drept privat ~i ale asociatiilor pe ramura de sport judetene ~i ale municipiului Bucuresti, cu 
modificarile ulterioare; finantarea cheltuielilor unitatilor de cult se realizeaza conform prevederilor 
0. G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apaqinand 
cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 
125/2002; cu modificarile ~i completarile ulterioare, Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de 
cult apaqinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin H.G. Nr.1470/2002, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 



in vederea pregatirii, anuntarii publice ~i derularii programului de finantare nerambursabila 
pe anul 2021, propunem aprobarea Programului anual ~i anuntului de participare privind finantarea 
nerambursabila din fonduri publice a programelor, proiectelor culturale ~i a activitatilor sportive, 
sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Recipe anul 2022, conform Legii 
nr.350/2005 anexat proiectului de hotarare. 

A vand 1n vedere cele de mai sus, propun spre analiza ~i adoptare de catre Consiliul Local al 
comunei Reci a proiectului de hotarare privind aprobarea Programului anual ~i anuntului de 
participare privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a programelor, proiectelor ~i 
actiunilor culturale, pentru activitati educativ-~tiintifice, de recreere, de tineret ~i sportive, sprijinul 
financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2022, conform Legii nr. 
350/2005. 

PRIMAR, 

Dombo]jl Lajos 



Nr. 596/07.02.2022 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOTARARE 

PROIECT, 

privind aprobarea Programului anual ~i anunful de participare privind fmanfarea 
nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitafilor sportive, sprijinul 

financiar acordat unitafilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2022, conform Legii nr. 
350/2005 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
Intrunit in ~edinta publica ordinara din data de 10 februarie 2022, 
Analizand proiectul de hotarare ~i referatul de aprobare al Primarului comunei Reci prin care 

se arata oportunitatea aprobarii Programului anual ~i a anuntului de participare privind finantarea 
nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, a sprijinului 
financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2022, conform Legii nr. 
350/2005, 

avand in vedere: 
- rapoartele de specialitate ale compartimentului contabilitate, al comis1e1 economico

financiare ~i avizul secretarului comunei Reci; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ;,i completarile ulterioare; 

- Legea educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

- Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din 
Romania, aprobate prin H. G. nr. 1470/2002, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Ordinului Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila 
din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat ~i ale asociatiilor pe ramura de 
sport judetene ~i ale municipiului Bucuresti, cu modificarile ulterioare; 

in baza Hotararii Consiliului Local al comunei Reci nr. - - -- privind aprobarea 
bugetului general al comunei Reci pe anul 2022; 



in temeiul art.129 alin.(2) lit."d", alin.(7) lit."a","e","f ',alin.(8) lit."a", alin.(14), art.139 
alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1) ~i art.196 alin.(l) lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba Programul anual ~i anuntul de participare privind finantarea 
nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, sprijinul financiar 
acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2022, conform Legii nr. 350/2005, 
conform anexei 1 ~i 2 la prezenta hotarare. 

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotararii se insarcineaza Primarul comunei Reci 
~i compartimentul financiar-contabil. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

l'rAwt pontru legalltate 
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., utar general al comunoi 
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Anexa nr.1 la HCL -----

PROGRAMUL ANUAL 

Autoritatea finantatoare: Comuna Reci, judetul Covasna, prin Consiliul local al comunei 
Reci, cu sediul Tn localitatea Reci , str. Principala, nr.268, judetul Covasna, acorda finantari 
nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general, Tn conformitate cu prevederile 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor din fonduri publice alocate pentru activitati 
nonprofit de interes general. Domeniile de interventie selectate sunt: activitati cultural
educationale, sportive, activitati de tineret ~i religie. 

Comuna Reci, judetul Covasna, prin Consiliul local al comunei Reci, face cunoscut 
Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati nonprofit 
pentru domeniile: cultural/educatie/sport/culte/ - pentru anul 2022 in conditiile prevazute de 
Legea nr. 350/2005, in suma de 170.000 lei. 

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finantate sunt urmatoarele: 

CULTURAL-EDUCATIONAL: 70.000 LEI 
SPORT ~I TINERET: 50.000 LEI 
CUL TE: 50.000 LEI 

PRIMAR, 
DOMBORALEHELLAJOS 



Anexa nr.2 la HCL nr. -----

ANUNT DE PARTICIPARE 
' 

• lnformatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

COMUNA RECI, 268, RECI, judetul COVASNA, telefon/fax 0267373803, email 
primariareci@gmail.com 
□ Consiliul Local al comunei Reci anunta concurs de proiecte in baza Legii nr.350/2005 
pentru proiectele desfa~urate in anul 2022, pentru proiectele culturale, activitatile sportive ~i 
sprijinul financiar acordat unitatilor de cult, dupa cum urmeaza: 

I. Cofinantarea proiectelor cultural-educationale. 
II. Cofinantarea programelor ~i manifestarilor sportive. 
III. Completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult destinate: a) construirii 

precum ~i repararii laca~urilor de cult; b) conservarii ~i intretinerii bunurilor de patrimoniu 
apartinand cultelor religioase; Solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau persoane juridice rara 
scop patrimonial - asociatii ori fundatii constituite conform legii - sau culte religioase 
recunoscute conform legii. 

Aportul propriu necesar este de minim 10% din valoarea sumei acordate. La elaborarea 
documentatiilor ~i la derularea finantarii se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 350/2005 
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit 
de interes general. 

La proiectele pentru programe ~i manifestari sportive se vor avea in vedere prevederile Legii 
69/2000 a educatiei fizice ~i sportului cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordinului 
Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, a Hotararii nr. 1447/2007 privind aprobarea 
Normelor fmanciare pentru activitatea sportiva. 

Finantarea cheltuielilor institutiilor de cult se realizeaza conform prevederilor O.G. 
nr.82/2001 aprobata prin Legea nr. 125/2002 ~i a H.G. nr. 1470/2002. 

Data limita de depunere a proiectelor este de 28.03.2022 orele 16,00. 

Proiectele pot fi depuse personal la registratura Primariei comunei Reci sau expediate prin 
po~ta cu sosire pana la data ~i ora depunerii. Cererile de finantare depuse cu intarziere ~i cele 
care nu corespund prezentului anunt nu vor fi luate in considerare. Documentatia de proiect va fi 
depusa indosariata in dosar cu ~ine. 

Perioada de selectie ~i evaluare a proiectelor: 29.03.2022. Atragem atentia solicitantilor ca 
suma acordata va fi virata de catre consiliul local numai dupa incheierea contractului ~i dupa 
decontare. La o solicitare bine intemeiata se poate efectua si decontari partiale. Documentatia de 
decont fmanciar va cuprinde atat sprijinul acordat cat ~i aportul propriu. Se va prezenta ~i bugetul 
total al proiectului. Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite in reglementarile legale de mai sus, 
respectiv cele precizate in contract. 

Documentatia de finantare ~i documentatia de decont este publicata pe site-ul primariei 
comunei Reci. lnformatii suplimentare pot fi obtinute la Primaria comunei Reci:, Reci, nr.268, 
tel./fax: 0267373803, e-mail: primariareci@gmail.com Programul anual de finantare, respectiv 
anuntul de participare, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a VI-a. Bugetul 
finantarii nerambursabile aprobat prin Hotararea Consiliului Local Reci nr.16/2022 este de 
170.000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: CULTURAL-EDUCATIONAL: 70.000 
LEI, SPORT ~I TINERET: 50.000 LEI, CUL TE: 50.000 LEI. 



Finantarea nerambursabila acordata din fonduri publice unui beneficiar se va face in baza 
unui contract de finantare nerambursabila incheiat intre Consiliul local Reci ~i beneficiar, in 
urrna aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte. Selectia ofertelor se realizeaza de catre 
comisiile de selectie constituite la nivelul Consiliului Local Reci conform legislatiei in vigoare. 

Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finantari nerambursabile 
pentru fiantari nerambursabile din bugetul Consiliului Local Reci pot fi consultate pe site-ul 
primariei comunei Reci: www.reci.ro. 

PRIMAR, 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMA.N I A 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMARIA COMUNEI RECI 
Nr. 597/07.02.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Programului anual ~i anuntul de participare privind finantarea 

nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, sprijinul 
financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2022, 

conform Legii nr. 350/2005 

In conformitate cu prevederile art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
inaintez membrilor consiliului local prezentul raport de avizare. 

In urma analizarii proiectului de hotarare mentionat mai sus, am constatat ca este intocmit cu 
respectarea prevederilor a Legii bugetului de stat pe anul 2022 ~i a Legii privind finantele publice 
locale nr.273/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Bugetul finantarii nerambursabile este de 170.000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: 
CULTURAL-EDUCATIONAL: 70.000 LEI 

' 
SPORT SI TINERET: 50.000 LEI 

' 
CULTE: 50.000 LEI 

Prevederi finale: Programul anual ~i Anuntul de participare la selectia de proiecte va fi publicat 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, in doua cotidiane de interes local ~i pe site-ul 
autoritatii publice finantatoare: www.reci.ro. 

Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in 
limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor 
publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale. 

Consilier, 

Pap Re, -Katalin 

°t . 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. foe;O din bO. 02. ;29~~ 

RAP ORT DE A VIZARE 

privind aprobarea Programului annal ~i anunful de participare privind finantarea 
nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, sprijinul 

financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2022 
conform Legii nr. 350/2005 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 10 februarie 2022, a analizat 
proiectul de hotarare, privind aprobarea Programului anual ~i anuntul de participare privind 
finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, 
sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Recipe anul 2022, conform Legii 
nr. 350/2005 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul de 
hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila ~i 
oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, in 
baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea 
educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare, O.G. nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apaqinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult aparti.nand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate 
prin H. G. nr. 1470/2002, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordinului Agentiei 
Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a 
proiectelor cluburilor sportive de drept privat ~i ale asociatiilor pe ramura de sport judetene ~i ale 
municipiului Bucuresti, cu modificarile ulterioare, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA FAVORABIL 

Proiectul de hotan1re in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRE~EDINTE MODI-KOu or 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialii, 
buget-jinanJe, agriculturii, gospodiirire comunalii, protecJia 
mediului, comerJ ~i turism 
Nr. G=t~ din Jo.o~.~~~ 

RAP ORT DE A VIZARE 
privind aprobarea Programului anual ~i anuntul de participare privind finantarea 

nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor sportive, sprijinul 
financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2022 

conform Legii nr. 350/2005 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a 

constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in 

referatul de aprobare al Primarului comunei Reci. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, ~i Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i 

propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii 
de activitati social-culturale,culte invatamant, 
sanatate ~i familie,munca ~i protectie sociala, 
protectie copii,tineret ~i sport 
Nr. Co~.8 din W.o, . .:¾J:~ 

RAP ORT DE A VIZARE 
privind aprobarea Programului anual ~i anunful de participare privind finantarea 

nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitafilor sportive, sprijinul 
financiar acordat unitafilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2022 

conform Legii nr. 350/2005 

in conformitate cu prevederile art.136 ~i 141 alin.11 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, comisia noastra intrunita in ~edinta a hotarat: 

A VIZAREA FAVORABILA 

a proiectului de hotarare mentionat mai sus. 

S-a constatat ca, nu au fost incalcate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare, Legii nr. 350/2005 privind regimul firiantarilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea 

educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare, O.G. nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 

religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate 

prin H. G. nr. 1470/2002, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordinului Agentiei 

Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a 

proiectelor cluburilor sportive de drept privat ~i ale asociatiilor pe ramura de sport judetene ~i ale 

municipiului Bucuresti, cu modificarile ulterioare 

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare mentionat mai sus. 

PRE~EDINTELE COMISIE, 

VERE;;AN 
SECRET AR CO MIS IE, 

BUKUR ISTVAN 

~ -


