
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 38/2023 
privind modificarea Hotărârii  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 
  

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a domnului consilier local Dr. 
Szilveszter Szabolcs privind modificarea Hotărârii  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,  
             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,  
             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; 
             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 modifică și se completează art. 5. al anexei la Hotărârea  Consiliului Local nr. 
54/2022, prin introducerea unui nou articol, respectiv art.5 1 și va avea  următorul conținut:  

” Art.5 1 - În cazul programelor culturale și de tineret, activitatea poate fi organizată numai 
pe teritoriul administrative al municipiului Târgu Secuiesc.”  

Art. 2. – Se modifică și se completează art. 17. al anexei la Hotărârea  Consiliului Local nr. 
54/2022, prin introducerea unui nou articol, respectiv art.17 1 și va avea  următorul conținut:  

„  Art.17 1 -  În ceea ce privește programele culturale și de tineret, următoarele activități vor fi 
considerate prioritare și vor primi puncte suplimentare: păstrarea tradiției, dansul, artele vizuale, 
istoria culturală, activitățile de dezvoltare comunitară, evenimente literale, festivaluri locale.” 

Art. 3. – Se modifică și se completează  art. 26 al anexei la Hotărârea  Consiliului Local nr. 
54/2022, prin introducerea unor noi aliniate,  respectiv alin.(4)  și alin.(5) cu  următorul conținut:  

”(4) În cazul aprobării finanţării (totale sau parţiale) a proiectului, se recomandă 
beneficiarului utilizarea siglei oraşului pe toate afişele sau alte materiale promoţionale ale 
evenimentului. În cazul în care Municipiul Târgu Secuiesc este principalul finanţator, acest lucru 
trebuie evidenţiat explicit.”  

 ”(5) Beneficiarul are obligația să disemineze finanțatorului rezultatele proiectului în scris, în 
termen de zece zile calendaristice de la desfășurarea activității.”   
    Art. 5. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc și Cabinetul viceprimarului. 
  

Târgu Secuiesc, la 23 februarie 2023 
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