
ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul local al comunei Căpleni

 Proiect de Hotărâre nr.18/2020
privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2020 a

proiectelor selectate conform HCL nr.8/2018 pentru activitati nonprofit de interes local

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa  extraordinară din data de _________

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.18/26.10.2020 al primarului comunei Căpleni,
- raportul nr.68/26.10.2020 al compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al 
primarului,
- Procesul-verbal nr. 1974/06.08.2020 al Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare 
nerambursabilă alocate de la bugetul local al comunei Căpleni pentru activitati nonprofit de interes 
local,
-  avizul  comisiei  pentru buget-finanțe,  patrimoniu,  activităţi  economico-financiare;  amenajarea
teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism.

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările
ulterioare,  precum si ale  H.C.L. nr. 8/2018 - aprobarea ”Regulamentului privind regimul finantarilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei Căpleni pentru activitati nonprofit de interes 
local”;

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (7) lit.”a”, ”d”, ”f”, art.139 alin.(1)  și art. 196 alin. (1) 
lit.”a”   din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu modificările și 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.-1.- Se aprobă  finanțarea nerambursabilă din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2020, a 
proiectelor cuprinse in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.-2.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 
Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice 
din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Căpleni.

Art.-3.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul
prevăzut de lege, către: 

 Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare,
 Primarul comunei Căpleni, 
 Compartimentul financiar-contabil,  taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice
 afişare.

          Căpleni, 26 octombrie 2020.- 

Iniţiator Avizat
 Megyeri Tamás-Róbert                 Csizmar Erika

          Primarul comunei Căpleni                Secretar  general



Anexa la Proiectul de hotărâre  nr. 18/2020

Nr. 
crt.  

 Solicitant  Proiect Suma aprobată 
- lei -

 1
Asociația Școlară 
”Fényi István” 
Căpleni 

Promovarea valorile locale la nivel local, județean, național și
internațional  

  20.000 

TOTAL:   20.000

Iniţiator Avizat
 Megyeri Tamás-Róbert                 Csizmar Erika

           Primarul comunei Căpleni                Secretar  general



R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.18/26.10.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de Hotărâre Nr.18/2020 

privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2020 a
proiectelor selectate conform HCL nr.8/2018 pentru activitati nonprofit de interes local

Având în vedere cererile asociațiilor de solicitare a finanțării nerambursabile din bugetul local al

comunei Căpleni , 

În  temeiul   prevederilor  Legii  nr.  350/2005 privind  regimul  finanțărilor  nerambursabile  din

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările ulterioar,  precum

si  ale   H.C.L.  nr.  8/2018 -  aprobarea  ”Regulamentului  privind  regimul  finantarilor  nerambursabile

alocate de la bugetul local al Comunei Căpleni pentru activitati nonprofit de interes local”;

În conformitate cu prevederile  art.155 alin.(4)  lit.”b” din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019,

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de

hotărâre nr.18/2020.

    Megyeri Tamás-Róbert
  Primarul comunei Căpleni



Primăria comunei Căpleni
Nr.68/26.10.2020

 Raport
la Proiectul de Hotărâre Nr.18/2020 

privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2020 a
proiectelor selectate conform HCL nr.8/2018 pentru activitati nonprofit de interes local

Având în vedere:
- H.C.L. nr.5/20.02.2020 privind aprobarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020,
- Procesul-verbal nr. 1974/06.08.2020 al Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare
nerambursabilă alocate de la bugetul local al comunei Căpleni pentru activitati nonprofit de interes
local,

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările ulterioar  precum
si ale H.C.L. nr. 8/2018 privind aprobarea ”Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile
alocate de la bugetul local al Comunei Căpleni pentru activitati nonprofit de interes local”;

În  conformitate  cu  prevederile art.129  alin.  (7)  lit.a),  d),  f) din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  şi completările ulterioare,  propun
Consiliului local aprobarea Proiectului de hotărâre nr.18/2020. 

           Secretar
      Csizmar Erika


