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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 71 

privind aprobarea Metodologiei generale 

pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabilă din fondurile bugetului local al 

Comunei Gioseni, alocate pentru activități nonprofit 

potrivit Legii nr. 350/2005 
 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară  în data de 25.11.2021: 

Având în vedere:  

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 44 din 28.09.2021 privind aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Comunei Gioseni pentru activități nonprofit de interes local; 
- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL 371 din 12.11.2021; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 

octombrie 1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 2 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 7, alin. 1, alin. 2, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 8, art. 22 și art. 31 din Legea nr. 350/2005 privind privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; 
- Art. 140, alin. 1, alin. 3, art. 154, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1, art. 199, alin. 

1, alin. 2 și art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul dispozițiilor art. 136 alin.(1), alin (3) lit “a” si “b”, art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 

din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

PROPUNE: 

 

Art. 1 – Se aprobă Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabilă 

din fondurile bugetului local al Comunei Gioseni, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii 

nr. 350/2005, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Gioseni, Biroului contabilitate și 

Instituției Prefectului Județul Bacău și va fi adusă la cunostință publică conform legii.  
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