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ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

HOTA.RAREA NR.11/2021 
pentru modificarea Hotararii Consiliului local nr. 36/2017 

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al Comunei Moac~a alocate pentru activitati nonprofit de 

interes local 

Consiliul al Comunei Moac~a, judetul Covasna, in ~edinta ordinara din data de 
25 ianuarie 2021; 

A vand in vedere Ordinul Prefectului Judetului Covasna nr. 2.54/26.10.2020, privind 
constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Moaqa, inregistrat la institutia 
noastra sub nr. l .987 /2020; 

Avand in vedere Referatul primarului nr. 81/14.01.2021 a primarului comunei 
Moac~a, 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 82/14.01.2021al Compartimentului 
administratia publica locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Moac~a; 

A vand in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public ~i privat al 
comunei, agricultura, gospodarire, protectia mediului, comert si urbanism ~i al Comisiei 
pentru administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice 
~i a drepturilor cetatenilor din cadrul Consiliului local al comunei Moac~a; 

Vazand prevederile art. 5, art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin. (7) lit. a-f, art. 133 alin. (1), art. 39alin. (3) lit. a ~i 196 alin. (1) 
lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTA.RA.~TE 

Art. I. - Articolul 2 alin. (1) din Hotararea Consiliului local nr. 36/2017 privind 
aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului 
local al Comunei Moac~a alocate pentru activitati nonprofit de interes local, se modifica ~i va 
avea urmatorul cuprins: 

"Art. 2. - ( 1) Se aproba constituirea Comisiei de evaluare ~i selectionare a 
proiectelor depuse in vederea acordarii finantarii nerambursabile din fondurile 
bugetului local, in urmatoarea componenta: 

1. Dl. Badi Juliu, consilier local. 
2. Dl. Bartha Sandor, consilier local. 

• 



3. DI. Forro Karoly, consilier local. 
4. D-na. Csavar Agnes, consilier local. 
5. DI. Molnar Arpad, consilier local." 

Art. II. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
comunei Moaqa, Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Moac~a. 

Moaqa, la 25 ianuarie 2021. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Badi Juliu 
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Contrasemneaza 
ecretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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