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ale municipiului Bucureqti;
- art.25 lit.l) din I-egea nr.2'/312006

ulterioarc:

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

- ar1.36 alirr.(9) clin Legea nr.2l5/2001 privind administratia publicd local6. rePublicatd, cu

HOTARAREANT. IL
tfin data ,1s l'A O\' 793

privinrl aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanfiri
nerambursabile in anul 2019 din bugetul local al Comunei Chiajna

C6nsiliul local al comunei chiajna, intrunit in qedinta ordinarii din data de 28.03.2019'

AvAnd in vedere:
- referatul de specialitate nr.9330/19.03.2019 intocmit de doamna Ispas Liliana Mihaela-gef serviciu la

Serviciu[ financiar contabilitate, taxe qi impozite;
- expunerca de motive a primarului Comunei Chiajna nr.9531/19 03'2019;

- Hot6rArea Consiliului Local Chiajna nr.3 din 29.Ol.2016 privind aprobarea Regulamentului privind

regimul finanldrilor nerambursabile de la bugetul Iocal al comunei chiajna alocate pentru activitati

no-nprofit cle interes local, a Programului anual privind acordarea de finantdri nerambursabile in anul

ZOti ain bugetul local al Coriunei Chiajna, precum 9i a comisiei de evaluare pentru atribuirea

contractelor cG finanlare nerambursabild, cu modificirile 9i completfuile ulterioare;

-Hotdrirca (lonsiliului Local Chiajna nr. l0/28.03.2019 privind aprobarea bugetului comunei Chiajna

pe anul 201 9:

- avizele corlisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiajna;

in corttbrmitate cu prevederile:

- art.l 5 din l,egea nr.350/)005 privind regimul finantdrilor nerambursabile din fonduri publice alocate

pentru activrtat] nonprofit de interes general, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;

- art.+ alin.(2j din H.G. nr.147 012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor ordonantei Guvernului nt:&zz}Ol privind stabilirea unor forme de sprijin financiar

pentru unitelile de cult apartindnd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia, republicatd" cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Ordinul Agcntiei Nationale pentru Sport nr.l30/2006 privind finanlalea nerambursabild din fonduri

publice a prJiectelor cluburiloi sportive de drept privat 9i ale asocialiilor pe ramurd de sport judetene 9i

modifi cdrilc gi completdrile ulterioare;
in te.reiul art.45 alin.(l) Ei ale art. l15, alin. (1), lit. "b" din Legea nr.2l5l2001 privind

administralia publicd locatd" republicat6, cu modific6rile 9i completarile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art.l Se aprobd Programul anual pentru acordarea de Iinan{iri nerambursabile in anul

2019 din bu ul local al Comunei ina. astfel:

Donreniul de activitate finanfat / denumirea in
bugetul local

Prograrne/proiecte pentru domeniul: culte
rc liu i(,usc/susl inere cu lte - 59.12

Progranie/proiecte pentru acliuni sportive,
aetir itati de irnplementare a programelor sportive:

Suma aprobati pe fiecare domeniu
de activitate pe anul 2019 - mii lei-



Art.2 Finantirile nerambursabile din bugetul local al Comunei Chiajna' se acordd cu

respectarea llegulamentului privind regimul finanfirilor nerambursabile de la bugetul local al

Comunei Chiajna 
"loc"t" 

p"nt.u activitlli nonprofit de interes local, precum 9i a Ghidului

solicitantului pentru fiecare domeniul de activitate finanlat'

Art.3 incepdnd cu data prezentei, orice alte dispozilii contrare i$i inceteaz6 aplicabilitatea'

Art.4 Primarul comunei chiajna, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire

prevederile prezentei hotdr6ri.

Art.s Prezenta hoterare se aduce la cunogtinli publicd, respectiv se comunicd primarului

Comunei Chiajna 9i lnsituliei prefectului Judelului ilfov in vederea exercittrrii controlului cu privire la

leealitate.
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