
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 1865/11.04.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea finantarii nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale ~i 

educationale din bugetul Comunei Reci pe anul 2022 

In conformitate cu prevederile art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b si art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ propun spre aprobarea consiliului local proiectul de hotarare privind 
finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i educationale din bugetul 
Comunei Reci pe anul 2022. 

A vand in vedere sumele alocate in bugetul local pentru anul 2022 in vederea finantarii 
nerambursabile a proiectelor culurale, educationale, 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, beneficiarii fiind persoane fizice sau persoane juridice fara scop 
patrimonial - asociatii ori fundatii constituite conform legii . 

La anuntarea concursului, evaluarea ~i selectionarea proiectelor cultural, educationale s-a 
avut in vedere procedura privind participarea ~i atribuirea contractelor de finantare solicitantilor, 
persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial, potrivit Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de 
interes general, s-a aplicat regulamentul aprobat prin HCL nr.28/2018, precum s-a adus la 
cuno~tiinta public prin publicare in MO, in presa, afi~are la sediu ~i postare pe site a derularii 
programului de finantare nerambursabila pe anul 2022, a Programului anual ~i anuntului 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 m. 350/2005 aprobat prin HCL 17 /2022. 

Analizand procesul-verbal m.1636/29.03.2022 al comisiei de selectie pentru selectia 
proiectelor culturale ~i a proiectelor educationale se constata urmatoarele: 

- Pentru domeniul cultural educational a fost alocata suma de 70.000 lei, iar in urma 
selectiei dosarelor a fost repartizata suma de 70.000 lei pentru 2 proiecte. 

A vand in vedere cele de mai sus, propun spre analiza ~i adoptare de catre Consiliul Local al 
comunei Reci a proiectului de hotarare mentionat mai sus. 

PRIMAR, 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR. 1866/11.04.2022 

PROJECT DE HO TA.RARE 
privind aprobarea finantarii nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale ~i 

educafionale din bugetul Comunei Reci pe anul 2022 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta publica extraordinara din data de 14 aprilie 2022, 

Analizand proiectul de hotarare ~i referatul de aprobare a Primarului comunei Reci privind 
finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i educationale din bugetul 
Comunei Reci pe anul 2022; 

A vand in vedere: 
- rapoartul compartimentului financiar contabil, precum ~1 rapoartele comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Reci; 
in conformitate cu prevederile: 
- art. 3 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
-Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Legii nr.96/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii. 
-HCL nr.28/27.04.2018 privind aprobarea regulamentelor speciale ~i a criteriilor specifice de 

evaluare a proiectelor culturale, religioase ~i sportive 
-HCL nr.16/2022 privind aprobarea bugetului general al comunei Recipe anul 2022; 
-HCL nr.17 /2022 privind aprobarea Programului anual ~i a 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; 

Tinand cont de procesele-verbale ale comisiilor de selectie, respectiv procesul verbal 
nr.1636/29.03.2022 pentru selectia proiectelor culturale ~i selectia proiectelor educationale, 

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; 



HOTA.RA~TE: 

Art.I. Se aproba finantarea nerambursabila din bugetul local al comunei Reci a proiectelor 
culturale ~i educationale, conform anexelor nr.1-2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se mandateaza Primarul comunei Reci sa semneze contractele de finantare 
nerambursabila. 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Reci 
~i compartimentul, financiar-contabil. 

Initiator, 
Primar 

Dombora Lehel-Lajos 

Avl:zat pentru legalitate 
Data.U.:.Q.w.:.2.-.o.~ 
Socretar general al comunai 

y\)~ 



ANEXA NR.1 LA HCL m. 

Proiecte Culturale 

Nr. Denumire solicitant Proiect Suma Suma acordata (lei) 

crt. solicitata 

1 ASOCIA TIA F ANF ARA Intalnirea 50.000 lei 45.000 lei 

KOVACS ANDRAS intemationala a 

fanfarelor editia 

XXX 



ANEXA NR.2 LA HCL m. 

Proiecte Educationale , 

Nr. Denumire solicitant Proiect Suma solicitata Suma acordata 

crt. (lei) 

1 ASOCIATIA Program de 30.000 lei 25.000 lei 

FANFARA educatie 

KOVACS ANDRAS muzicala ~i 

tabara de 

muzica pentru 

copii din 

~ comunaReci 

pe anul 2022 



ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMA.RIA COMUNEI RECI 
NR. 1867/11.04.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea finantarii nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale ~i 

educafionale din bugetul Comunei Reci pe anul 2022 

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, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

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 SI TINERET: 50.000 LEI 
' 

CULTE: 50.000 LEI 

Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja ;;idea 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 RekJ a~alin 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, comert ~i turism 
Nr.n.~t .. din ) .½:~~-.. ~~~ .. 

RAP ORT DE A VIZARE 
privind aprobarea finantarii nerambursabile din fonduri publice a 

proiectelor culturale ~i educafionale din bugetul Comunei Recipe anul 2022 

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. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile 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. 

Pre~edinte, 
Csosz Alpar 

Membrii: Ballai Reka _____ __, __ 
Mark Csaba 

-----;'---\--,<--++----,---

Todor Istvan 

S.ec etar,1 
Sz~ 

/, 
I/ jl 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

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. J9G91 llt.oh.!2o2R 

RAP ORT DE A VIZARE 
privind aprobarea finantarii nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale ~i 

educationale din bugetul Comunei Reci pe anul 2022 

Comisia de specialitate, in cadrul §edintei comisiei din data de _____ a analizat 
proiectul de hotarare, privind aprobarea finantarii nerambursabile din fonduri publice a proiectelor 
culturale ~i educationale din bugetul Comunei Reci pe anul 2022. 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul de 
hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, §i se incadreaza in prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

au fost respectate prevederile, Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu 

/......__ modificarile §i completarile ulterioare, 
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, comisia de specialitate, 

AVIZEAZA FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata §i propune spre dezbatere §i aprobare consiliului local. 

PRE~EDINTE 

M6di K6r6h Sana 



,--_ 

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. OS'4o I•~ .o~. ~o~~ 

RAP ORT DE A VIZARE 
privind aprobarea finantarii nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale ~i 

educationale din bugetul Comunei Reci pe anul 2022 

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. 

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

privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.273/2006, 

privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Totodata au fost respectate prevederile, Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de 

interes general, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Nu au fost propuse cheltuieli :fara a avea venituri. 

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea 

finantarii nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale ~i educationale 

din bugetul Comunei Reci pe anul 2022. 

PRE~EDINTELE COMISIE, 

VEREiS / TV AN 

/IJ7 MEMBRU 
BARABAS KALMAN 

SECRET AR CO MIS IE, 
BUKUR ISTVAN 

r, .' j 

jt,)L ti L 



PROCESVERBAL 
al ~edinfei de evaluare a propunerilor de proiecte culturale ~i educafionale 

Nr.1636/29.03.2022 

Comisia de evaluare numita prin Dispozitia Primarului comune1 Reci nr. 41/2022, 
compusa din: 

- Dna. Ballai Reka 
- DI. Modi - Koreh Sandor 
- Dl Todor Istvan 

a procedat astazi, 29.03.2022, la sediul Primariei comunei Reci la evaluarea proiectelor 
culturale ~i educationale (tehnic ~i financiar). 

Pre~edintele comisiei de evaluare informeaza, ca procedura de depunere a propunerilor de 
proiecte s-a desfa~urat conform Legii 350/2005 ~i HCL 28/2018 privind aprobarea 
regulamentelor speciale ~i a criteriilor specifice de evaluare a proiectelor culturale, religioase ~i 
sportive. 

Membrii comisiei semneaza declaratiile de impaqialitate, ~i se trece la verificarea 
eligibilitatii proiectelor depuse. 

Se constata, ca in termenul limita au fost depuse patru proiecte cultural-educationale, de 
catre Asociatia Fanfara Kovacs Andras ~i Asociatia de Tineret Sport ~i Cultura din Reci: 

1. INT ALNIREA INTERNATIONALA AF ANF ARELOR EDITIA XXX - 45.000 lei 

2. PROGRAM DE EDUCATIE MUZICALA ~I TABARA DE MUZICA PENTRU COPII DIN 

COMUNA RECI- 25.000 lei 

Se constata, ca toate proiectele sunt conforme regulamentului, respectiv Legii 350/2005, 
astfel membrii comisiei decid acordarea finantarilor nerambursabile, conform celor cerute in 
propunerea de proiecte, din bugetul aprobat al comunei Recipe anul 2022 drept pentru cares-a 
incheiat prezentul Proces Verbal intr-un singur exemplar, care se transmite solicitantilor, 

,,,.__ respectiv se afi:;,eaza la sediul Primariei :;,i pe sit-ul \'v"\\'\\'.reci.ro. 

Impotriva prezentei se pot depune contestatii intr-un termen de 3 zile. 

- Pre~edinte: Dna. Ballai Reka _ _J~~~~~~ 

- Membru: DI. Modi - Koreh Sandor --F-_.,,,.,~,___,,,_ 
- Membru: DI Todor Istvan 

-----+-,IH--/lt-H----




