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HOTARAREANT. od

din data de dV .C r J 1c'
privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanfiiri nerambursabile

in anul 2020 din bugetul local al comunei Chiajna

Consiliul local al comunei Chiajna, intrunit in qedinfa ordinarl din data de 17.01.2020,
Avdnd in vedere:

- referatul de aprobare nr.l555/14.01.2020 al primarului Comunei Chiajna;
- referatul de specialitate rr.l190/13.01.2020 intocmit de doamna Ispas Liliana Mihaela-qef serviciu la
Serviciul financiar contabilitate, taxe qi impozite;
- HotdrArea Consiliului Local Chiajna nr.3 din 29.01.2016 privind aprobarea Regulamentului privind regimul
flnantdrilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Chiajna alocate pentru ictivitdJi nonprofit de interes
local, a. Programului anual privind acordarea de finanliri nerambursabile in anul 2016 din bugetul local al
comunei_Chiajna, precum gi a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de finanlare neiambursabili,
cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiaina:

in conformitate cu prevederile:
- art'15 din Legea r*.350/2005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;' art. 4 alin.(2) din H.G. nr. 147012002 privind aprobarea Normilor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanlei Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor formJ de ipriiin frnanciar
pentru unitalile de cult apa4indnd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia. iepublicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Ordinului Ministrului Tineretului 9i Sportuluinr.6 64/2018 privind finanlarea din fonduri publice a
proiectelor gi programelor sportive, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;
- 

_art.25 lit.O din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- art.t29 alin.(l), atin.(2) lit.d) atin.(7) tit.f alin.(8) lit.a) din o.rJ.G. nr.57/2019 privind codul
adminis^trativ, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,

In temeiul art.139 alin.(l) din O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art,l Se aprobd Programul anual pentru acordarea de finantiri nerambursabile in anul
din local al comunei Chiaina. astfel:

Nr,
Crt.

I

2

Domeniul de activitate finanfat / denumirea in
bugetul local

Programe/proiecte pentru domeniul: culte
religioase/sustinere culte - 59. I 2

Suma aprobatl pe fiecare domeniu
de activitate pe anul 2020 - mii lei-

r.500

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

10.000

2020



''., Art.2 FinanJdrile nerambursabile din bugetul local al comunei Chiajna, se acordd cu
respectarea Regulamentului privind regimul finanflrilor nerambursabile de la bugetul local aI
comunei Chiajna alocate pentru activitifi nonprofit de interes local, precum gi a Ghidului
solicitantului pentru fiecare domeniul de activitate finanlat.

Art.3 incep6nd cu data prezentei, orice alte dispozifii contrare igi inceteaz6 aplicabilitatea.

Art.4 Primarul comunei Chiajn4 prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotdrdri.

Art.5 Prezenta hotirdre se aduce la cunogtintd publicd, respectiv se comunicd primarului
comunei Chiajna gi Insituliei Prefectului Judefului Ilfov in vederea exercitirii controlului cu privire la
lesalitate.
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