ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 27/2015
privind actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de
finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea
comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor

Consiliul Local al Municipiului Brad;
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE prezentată de Primarul
Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, prin care se propune actualizarea Ghidului
solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza
selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a
proiectelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2012, ca urmare a
modificărilor legislative intervenite în timp;
Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, ale O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 125/2002 pentru aprobarea O.G.
nr.82/2001, ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001,
aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, ale H.G. nr. 1273/2005 pentru aprobarea
Programului naţional „Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii", ale
Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport 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, ale H.G. nr.
1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,
actualizată, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.246/2005 pentru
aprobarea O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii nr. 286/2009 –
Noul Cod Penal;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.„d", alin.6 lit.„a", punctele 2, 4, 5 şi 6 şi
lit.„c", art. 45 alin.2 lit.„a", art.63 alin. l lit.„c" şi alin.4 lit.„a" din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. l. - Aprobă Ghidul solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte, actualizat, conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Numeşte comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, conform Ghidului solicitantului
aprobat la art. l, în următoarea componenţă:
1. Florin Cazacu
- Primarul Municipiului Brad - Preşedinte;
2. Circo Aurel-Vasile - Viceprimarul Municipiului Brad - Membru;
3. Petrean Gabriela - Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale - Membru;
4. Trifan Florina
- expert - Compartiment Achiziţii - Membru;
5. Zaharie Nicoleta
- consilier juridic – Compartiment Juridic – Membru;
6. Hărăguş Ioan
- Consilier local - Consiliul local Brad - Membru;
7. Adam Ionel Daniel - Consilier local - Consiliul local Brad - Membru;
Membri supleanţi:
1. Tripa Marin
- consilier - Serviciul Buget, Finanţe Contabilitate,
Taxe şi Impozite Locale
2. Trif Mihaela
- expert - Compartiment Achiziţii;
3. Borza Monica
- inspector - Compartiment Relaţii Publice;
4. Suciu Angela
- Consilier local - Consiliul local Brad;
5. Ştefan Bogdan Mihai - Consilier local - Consiliul local Brad.
Art.3. - Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare şi selecţionare a
proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, vor fi
asigurate de către funcţionarii publici din cadrul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale al aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Art.4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte
Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.
Art.5. – La data intrării în vigoare a acestei hotărâri, se revocă Hotărârea
Consiliului Local nr. 127/2012.
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Persoanelor nominalizate la art. 2.
Brad, 26.02.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile Podaru

cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 17 voturi „pentru”, art. 2 adoptat cu vot secret

Contrasemnează
SECRETAR
Carmen-Irina Bora

