
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOT A.RAREANR.17/2022 
privind aprobarea Programului anual ~i anunful de participare privind :fmantarea 

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 

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 comisiei econom1co

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 

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 apaqinand 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.16/2022 privind aprobarea bugetului 
general al comunei Recipe 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.(1) lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 



HOT.ARA~TE: 

Art. 1. Se aproba Programul anual ~i anunµil de part1c1pare 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. 

Reci, la 10 februarie 2022 

PRESEDINTE DE SEDIN A, 
TODOR Istvan 

difuzarea: 7 ex. 
1 ex. la dosarul cu hotarari 
1 ex.la Institutia Prefectului Cv. 
1 ex.la dosarul de ~edinta 
1 ex. Dosar proiecte cultural, sportive si sprijin culte 
1 ex. Primarului com.Reci; 
1 ex. pt.afi~are 
1 ex. compartiment financiar- contabil 

Contrasemneaza, 
SECRET AR GENERAL AL COMUNEI RECI , 

NEMETH Timea-Katalin 



Anexa nr.1 la HCL nr.17/2022 

PROGRAMUL ANUAL 

Autoritatea finantatoare: Comuna Reci, judetul Covasna, prin Consiliul local al comunei 
Reci, cu sediul in localitatea Reci , str. Principala, nr.268, judetul Covasna, acorda finantari 
nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general, in 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, 
DOMBORA LEHEL LAJOS 

}oJ 



Anexa nr.2 la HCL nr.17/2022 

ANUNT DE P ARTICIPARE 

• Informatii 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 des:fa~urate ill 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 f'ara 
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 financiare 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 inta.rziere ~i cele 
care nu corespund prezentului anunt nu vor fi luate ill 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 paqiale. Documentatia de 
decont financiar 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 fmantare, respectiv 
anuntul de participare, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a VI-a. Bugetul 
finantarii nerambursabile aprobat prin Hotara.rea 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, CULTE: 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 
unna 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. 

PRlMAR, 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 


