
ROMANIA
JUDETUL ILFOV

COMUNA CHIAJNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREANT. 7
din data de 31.01.2018

privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanfiri nerambursabile
in anul 2018 din bugetul local al comunei Chiajna

Consiliul local al comunei Chiajna, intrunit in qedin{a ordinari din data de 31.01.2018,
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Chiajna nr. 2696126.01.2018;
- refbratul de specialitate nr. 2693/26.01.2018 intocmit de doamna Ispas Liliana Mihaela-qef serviciu la
Serviciul financiar contabilitate, taxe Ei impozite;
- I'Jotdrarea Consiliului Local Chiajna nr.3 din 29.01.2016 privind aprobarea Regulamentului privind regirnul
finanlarilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Chiajna alocate pentru activitdfi nonprofit de interes
local, a Programului anual privind acordarea de finanfdri nerambursabile in anul 2016 din bugetul local al
conrunei Chiajna. precum gi a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de finanJare nerambursabili,
cu nrodilicdrile gi completlrile ulterioare;
- avizelq comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiajna;

In confbrmitate cu prevederile:
- art.l5 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanJirilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activiteli nonprofit de interes general, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- art. 4 af in.(2) din H.G. nr. 147012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanlei Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitilile de cult apa(indnd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia, republicatd, cu
modificirile gi completirile ulterioare;
- Ordinul Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanlarea nerambursabild din fonduri
publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat gi ale asocialiilor pe ramuri de sportjudelene $i
ale municipiului Bucuregti;
- art.25 f it.f) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarilc
u lterioarc;
- art.i6 aiin.(9) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locali, republicatd" cu
modi fi crarile gi completdrile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (l) din Legea nr. 215/2001 privind administralia publicd locald,
republ icatd, c u modiflcirile gi completirile ulterioare,
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HOTARA$TE:

Art.l Se aprobi Programul anual pentru acordarea
local al comunei astfel:

Programe/proiecte pentru domeniul : culte
rcl i gioase/sustinere culte - 59. I 2

Programe/proiecte pentru acliuni sportive,
activitati de implementare a programelor sportive:
asocialii Si fundatii - 59.1 I

de finan{iri nerambursabile in anul

Domeniul de activitate finanfat / denumirea in
bugetul local

Suma aprobattr pe fiecare domeniu
de activitate pe anul 2018 - mii lei-
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Art.2 Finanldrile nerambursabile din bugetul local al comunei Chiajna, se acord[ cu

respectarea Regulamentului privind regimul finanflrilor nerambursabile de la bugetul local al
comunei Chiajna alocate pentru activittrli nonprofit de interes local, precum gi a Ghidului
solicitantului pentru fiecare domeniul de activitate finanlat.

Art.3 incepAnd cu data prezentei, orice alte dispozifii contrare igi inceteaz6 aplicabititatea.

Art.4 Primarul comunei Chiajna" prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederi le prezentei hotitrdri.

Art.5 Prezenta hotilrAre se aduce la cunogtinp publicd, respectiv se comunictr primarului
comunei Chiajna 9i Insitutiei Prefectului Judeplui Ilfov in vederea exercitdrii controlului cu privire la
legalitate.
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