
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

 Proiect de Hotărâre nr.29/2021 

privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2021 a 

proiectelor selectate conform HCL nr.21/2021 pentru activitati nonprofit de interes local 

 

 

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

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.29/07.06.2021 al primarului comunei Căpleni, 

- raportul nr.22/07.06.2021 al compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al 

primarului, 

- Procesul-verbal nr. 891/03.06.2021 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 

2021, 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 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, 

 

Art.-4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei  

Căpleni. 

 

                   Căpleni, 7 iunie 2021.-  

 

 

 

   Iniţiator      Avizat 

   Megyeri Tamás-Róbert                   Csizmar Erika 

           Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general 



 

 

 

Anexa la Proiectul de hotărâre  nr. 29/2021 

 

 

Nr. 

crt.   
 Solicitant   Proiect 

 

Suma aprobată  

- lei - 

1 

Asociația Școlară 

”Fényi István” 

Căpleni 

Promovarea valorilor locale la nivel Județean și național 15.000 

2 
Asociația 

Crescendo 
Achiziționarea unui instrument B&S 46-LBaritone 10.000 

3 
Asociația Fotbal 

Club Căpleni 
Finanțarea Echipei de fotbal în anul 2021 15.000 

4 

Asociația Curcubeu 

Căpleni pentru 

dezvoltarea mintală 

a copiilor 

Achiziționarea unor echipamente 5.000 

5 
Asociația Sportivă 

Fortuna Căpleni 

Sprijinirea activității de selecție, pregătire și participare la 

competiții sportive a Asociației Sportive Fortuna Căpleni în 

anul 2021 

15.000 

TOTAL: 60.000 

 

 

 

   Iniţiator      Avizat 

   Megyeri Tamás-Róbert                   Csizmar Erika 

            Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


