
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 80/2021  
privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi selecţionarea proiectelor 

culturale şi sportive, finanţate din bugetul  local al municipiului Târgu Secuiesc 
 

 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizănd  proiectul de hotărâre şi referat de aprobare al domnului primar cu privire la 

aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor culturale, 
sportive,  finanțate din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc, 
 Având în vederea prevederile art.12 din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor şi proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și compeltările ulterioare 
și  ale  Ordinului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor 
sportive, emis de Ministerul Tineretului și Sportului,  
          Vâzănd prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale H.G nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor 
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, ale H.G.  nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale                
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, 
           Luând în considerare H.C.L nr. 105/2013 privind finanțarea nerambursabilă, de la bugetul local, 
a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive, modificată prin H.C.L nr.108/2017, ale H.C.L nr. 
66/2010 privind finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale, 
            În temeiul art.129 alin.(2) lit.d coroborat cu art.129 alin. (7) lit d și lit.f,  art.139 alin.(1) și ale 
art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,   
  
                                                    H O T Ă R Ă Ş T E 

 
            Art.1.- Se aprobă componenţa nominală a comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor 
culturale, sportive, finanţate din bugetul  local al municipiului Târgu Secuiesc, după cum urmează:  

-  Nagy Babos Tamás, consilier local 
-  Bejan András, consilier local 
-  Deák Ferenc, specialist în domeniul culturii 
-  Farkas Alpár Szilamér, specialist în domeniul sportului 
-  Zonda Balázs, specialist financiar. 
Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  preşedintele comisiei, 

ales din membrii prevăzuți la art.1 la prima  şedinţă a comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor 
culturale, sportive. 

Târgu Secuiesc, la 20 mai 2021 
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