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            Proiectul se va transmite:       - celor patru Comisii de specialitate ale Consiliului local spre avizare; 

                - Direcției Economice pentru raport de specialitate; 

 

  

 

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 30/ 2023 
privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni  

a unor proiecte, programe, acţiuni şi activităţi nonprofit de interes general în anul 2023 
 

 

Consiliul Local al municipiului Lupeni 
Având în vedere Referat de aprobare nr. 6.734/ 7 martie 2023 prezentat de domnul Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni, prin 

care se propune aprobarea finanţării cu fonduri nerambursabile alocate din bugetul local al Municipiului Lupeni pentru susţinerea unor activităţi nonprofit de 
interes general în anul 2023; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Cu aplicarea prevederilor: 
- art. 3 şi art. 69 alin. (1) – (3) ale Legii nr. 69/ 2000 privind educaţia fizică şi sportul cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale H.G.R. nr. 884/ 

2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/ 2000; 

- Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor 
sportive precum şi ale O.G. nr. 2/ 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor şi proiectelor culturale; 

 Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a”, „b”, „c”, „d”, „e” şi „f”, alin. (14) precum și art. 139 alin. (1) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art. l – (1) Se aprobă modalitatea și condițiile de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale 

Municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, acţiuni şi activităţi nonprofit de interes general. 

(2) Ghidul solicitanţilor pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de 

finanţări nerambursabile din fonduri publice precum și domeniile de interes general finanţate din bugetul local al 

Municipiului Lupeni aferent anului 2023 sunt prevăzute în anexa nr. 1 a hotărârii. 

Art. 2 – Selecţia proiectelor, programelor, acţiunilor şi a activităţilor ce vor fi finanţate cu fonduri 

nerambursabile din bugetul local al Municipiului Lupeni în anul 2023 potrivit prezentei hotărâri se va realiza potrivit 

prevederilor Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general. 

 Art. 3 – Primarul Municipiului Lupeni este împuternicit să organizeze selecţia proiectelor, programelor, 

acţiunilor şi programelor precum şi să încheie şi să semneze contractul de finanţare. 

Art. 4 – Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/ 2004. 

Art. 5 – Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate fiind adusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Lupeni iar la cunoştinţă 

publică prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. 
 

Lupeni,  

    7 martie 2023 

 

                             INIŢIATOR                       

                 PRIMARUL MUNICIPIULUI LUPENI                  AVIZAT – SECRETAR GENERAL                              

                      LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ                     Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI 
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Nr. 6.734/ 7 martie 2023 

 

 

 

 

Referat de aprobare 
 

 

 
În conformitate cu prevederile Legii 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, intenționez, ca acum, după aprobarea 

bugetului local să vă propun să analizați și să adoptați o hotărâre în acest sens.  

Potrivit legii, Municipiul Lupeni, prin autoritățile sale locale, Consiliul local al Municipiului Lupeni 

și respectiv Primarul Municipiului Lupeni, în calitatea sa de autoritate finanţatoare poate propune acordarea 

pentru anul în curs a unei finanțări în vederea realizării următoarelor obiective de interes local: sportul 

pentru toți dar și sprijin fianciar pentru culte. 

În conformitate cu atribuţiile stabilite de lege, autorității finanţatoare îi revine sarcina elaborării și 

adoptării programului propriu pentru acordarea de finanţări nerabursabile care să stabilească scopul şi 

obiectivele acordării finanţărilor, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, dar mai ales procedura 

pe baza căreia să se acorde.  

Pentru asigurarea finanțării nerambursabile a programelor precizate, în bugetul local al 

Municipiului Lupeni aprobat deja, au fost repartizate sumele necesare astfel încât la categoria „sportul 

pentru toți” să putem aloca suma de 300.000 lei iar pentru susținerea cultelor suma de 200.000 lei. 

În vederea demarării finanțărilor, prin intermediul Aparatului de specialitate și a experienței anilor 

precedenți, s-a întocmit un ghid al solicitanţilor pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte 

pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice în anul 2023 pe care, după procedura de 

dezbatere publică îl voi supune aprobării Consiliului local al Municipiului Lupeni. 

Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate 

programelor aprobate anual în bugetele autorităţilor finanţatoare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă solicit să analizați și să aprobaţi proiectul de hotărâre 

propus, în forma prezentată. 

 

 

 

PRIMAR 

LUCIAN MARIUS  RESMERIȚĂ 

 

 


