ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 81/2019
pentru aprobarea acordării, în anul 2019, de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al
Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor
fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza
Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor
sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine
realizarea unor obiective de interes public local

Consiliul Local al Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 85/11573/18.06.2019 și EXPUNEREA DE
MOTIVE nr. 84/11572/18.06.2019 a Primarului Municipiului Brad, prin care se propune aprobarea
acordării, în anul 2019, de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor
fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate
juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu
personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de
interes public local;
Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 84/11532/19.06.2019, respectiv al
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
În conformitate cu prevederile art. 5 -10, art. 13, art. 15 şi art. 16 din Legea nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare, ale Cap. V, art. 34 din Ghidul solicitantului pentru
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte – Anexă la
H.C.L. nr. 45/2017, ale O.G. nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi
proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 186/2003 privind susţinerea
şi promovarea culturii scrise, republicată, ale O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,republicată,
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G.R. nr.
1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.G.R. 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.R. nr.
1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi
completările ulterioare, 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.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.6 lit.„a", punctele 2, 4, 5 şi 6 şi lit.„c", art.63 alin. l lit.„c" şi
alin.4 lit.„a", art.45 alin.2 lit. ,,a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. l. – Se aprobă acordarea de finanţare nerambursabilă, în anul 2019, de la bugetul local al
Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop
patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor
religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi
nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, selectate şi prezentate în
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor face cu acte doveditoare, în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să semneze
contractele de finanţare nerambursabilă.
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget,
Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.
Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 6. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale

Brad, 19.06.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANCUȚA - FLORENTINA MIHEȚ

cvorumul necesar: 9
sistemul de vot: deschis
număr voturi obținute: 9 voturi “pentru”

Contrasemnează
SECRETAR
CARMEN – IRINA BORA

ANEXA Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Brad nr. 81 /2019
LISTĂ
cuprinzând proiectele care vor primi finanţare nerambursabilă
de la bugetul local al Municipiului Brad în anul 2019, sesiunea iunie 2019
Sport
Nr. crt

Denumirea solicitant

1.

Clubul Sportiv „ Armata- Aurul” Brad

2.

Asociaţia Sportiva Metalul

3.

Empi Karate Club Brad

4

Asociatia “Intersectia 21 “ Brad

Denumire proiect

Sumă ( LEI )

“Pregatirea sportivilor si participarea la competitii de
fotbal si aeromodelism in anul 2019 “
„Sistem organizat de selectie si pregatire
pentru participare la competitii”
,, Campioni pentru Brad”

180.000

,,Menținerea unei vieți active prin miscare, recreere
si socializare a persoanelor cu nevoi speciale”

15.000

TOTAL

30.000
25.000

250.000
Culte

Nr. crt

Denumirea solicitant

Denumire proiect

Sumă ( LEI )

1.

Parohia Ortodoxă RomânăTaratel

,, Spălare, curătare,intretinere pictură si finisaje interioare”

20.000

2.
3.

Parohia Romana Unita cu Roma,
Greco - Catolica Brad
Parohia Ortodoxa Romana Brad III

4.
5.
6.
7.

Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn
Parohia Ortodoxa Romana Valea Brad
Parohia Ortodoxa Romana Ruda Brad
Parohia Ortodoxa Romana Brad 2

” Amenajari interioare”
,,Biserica Parohiei Ortodoxe Brad IIICentru spiritual al comunitatii crestine din zona”
“Restaurare pictură interioara in lacasul de cult”
” Amenajare capela pentru Parohia Valea Brad”
“Amenajare capela pentru Parohia Ruda Brad”
“Restaurare, reabilitare, Biserica cu hramul
Sfintilor Imparati Constantin si Elena”

TOTAL

10.000
100.000
30.000
30.000
10.000
50.000
250.000

Carti si publicatii
Nr. crt
1.
2.

Denumirea solicitant
Denumire proiect
Societatea Cultural Patriotica
“Avram Iancu” din Romania - Filiala
Zonala Brad
Asociatia Culturala Doina
Crisului Brad

Sumă ( LEI )
“Comemorarea a 147 ani de la trecerea in nefiinta
a eroului natiunii romane Avram Iancu”

1.980

” Reprezentarea zonei Bradului in Europa prin
prezentare portului si dansului popular din Tara
Motilor “

36.000

TOTAL

PRESEDINTE DE SEDINTA
MIHET ANCUTA- FLORENTINA

37.980

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Bora Carmen - Irina

