
 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 54/2022 
privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru activități nonprofit de interes 
general , în baza Legii nr. 350/2005  

 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a domnului consilier local Dr. 
Szilveszter Szabolcs privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru activități nonprofit de 
interes general, în baza Legii nr. 350/2005,  
             Având în vedere prevederile Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare,  
            Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.17/2022 privind aprobarea bugetului  general al 
municipiului Târgu Secuiesc  pe anul 2022, 
             În conformitate cu prevederile art.12, art.28 alin.(11) și alin.(2) din Legea tinerilor nr. 
350/2006 cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
             Fiind îndeplinite procedurile legale ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. d., coroborat cu art.129 alin.(7) lit. a., d, e, f,  
art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
 H O T Ă R Ă Ş T E: 

  
     Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Municipiului Târgu Secuiesc alocate pentru activități nonprofit de interes general , 
în baza Legii nr. 350/2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2 – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.105/2013 privind finanțarea 
nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.108/2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2010 privind 
finanţarea nerambursabilă, de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, se 
revocă. 

 Art.3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc și Cabinetul viceprimarului. 

 
                                                                                   Târgu Secuiesc,  la  30 martie  2022 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
              Papp Gyöngyike                                            SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                 Tóth Csilla –Enikő 
 
 
 
 


