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                                                   PROIECT DE HOTĂRÂRE             

                                                        NR.1342/21.06.2019 

privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile 

din bugetul local al comunei Rus, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru 

anul 2019 

                                           

                      Primarul comunei Rus,  

Având în vedere: 
     - expunerea de motive nr.1341/21.06.2019 prezentată de primarul comunei Rus, din care reiese  

necesitatea promovării în anul 2019 a unor acţiuni de interes public local, în domeniul  activități 

sportive; 

     - raportul compartimentului de resort şi avizul comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului 

local Rus. 

   - prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare; 

    - art.18^1 , alin.(1) și alin. (2) ,lit.b din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu 

completările şi modificările ulterioare; 

     -Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 

cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului 

Bucureşti,  

- H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă. 

- H.C.L. Rus  nr.17/23.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Rus pe anul 2019; 

- prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

, cu modificările și completările ulterioare.  

 

                                                            PROPUN: 

 

       Art. 1. Se aprobă Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile din bugetul local al comunei Rus alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

local pentru anul 2019, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Stabileşte componenţa comisiei de evaluare a propunerilor de proiect, conform 

Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

   

Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Rus pentru a semna Contractul de fianţare , în 

baza concluziei Comisiei de evaluare a propunerilor de proiect. 
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  Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi contabilul 

comunei Rus .  

 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica , prin grija secretarului comunei , către :  

-Instituţiei Prefectului -judeţul Sălaj;  

-Primarului comunei Rus ,  

-Compartiment contabilitate, comuna Rus; 

-Se va aduce la cunoştinţă publică prin afişaj și postare pe site: www.comunarus.ro 

 

 
INIȚIATOR ,                                                                           Avizat  pentru legalitate,              

PRIMAR,                                                                                     Secretarul comunei ,  

ALEXANDRU PINTEA                                                             Ioan-Marian Bora 
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