
 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 57/2022 
privind aprobarea componenței nominale a comisie de contestație a proiectelor finanțate din 
bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc în baza Legii nr. 350/2005 și în baza Legii nr. 

69/2000 
 

 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizănd proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al domnului consilier local dr. 

Szilveszter Szabolcs cu privire la aprobarea componenţei comisiei de contestație  a proiectelor 
finanțate din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc în baza Legii nr. 350/2005 și în baza Legii 
nr. 69/2000, 
 Având în vederea prevederile art. 12 și art.15 din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și 
completările ulterioare și ale anexei nr.2, pct.3 al 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, 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 Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2022 pentru aprobarea 
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza 
prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare 
și Hotărârea Consiliului Local 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,  
            În temeiul art.129 alin.(2) lit.d coroborat cu art.129 alin(6) lit d., e. și 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 contestație a proiectelor finanțate din 
bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc în baza Legii nr. 350/2005 și în baza Legii nr. 69/2000, 
în următoarea componenţă: 

-  Papp Gyöngyike – consilier local 
-  Czipa Lóránd Szabolcs – consilier local 
-  Lung László Zsolt – specialist în domeniul culturii 
-  Farkas Gellért – specialist din domeniul sportului 
-  Fejér Áron – specialist financiar 

Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  preşedintele comisiei, 
care va fi ales la prima şedinţă a comisiei. 
                                                                                   Târgu Secuiesc,  la  30 martie  2022 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
              Papp Gyöngyike                                            SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                 Tóth Csilla –Enikő 
 


