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Romania 
Judeful Mure~ 

Comuna Sanpaul 
547550, Sanpaul, nr.261/A 

Tel:0265713512/Fax:0265713506 
E-mail :sinpaul@cjmures.ro 

HOT AR.AREA nr. 25 
din 28.04. 2022 

privind aprobarea programului anual de acordare a finantarilor nerambursabile din 
bugetul local al Comunei Sanpaul pentru anul 2022 , pentru activitati nonprofit de interes local, 

in domeniile: cultura, culte, sport, 

Consiliul local al comunei Sanpaul intrunit in ~edinta ordinara din 28.04.2022: 
A vand in vedere: 
Referatul de aprobare nr.2644 din 20.04.2022 al primarului comunei Sanpaul, raportul 

de specialitate al Biroului financiar contabil nr.2643/20.04.2022, precum ~i avizul comisiilor de 
specialitate, 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activitati non-profit de interes general, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
precum ~i cu dispozitiile legate specifice, respectiv: 

-Ordonanta Guvernului nr.5 l /1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a 
programelor, proiectelor ~i actiunilor culturale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

-Ordonanta Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv Hotararea Guvernului nr.1470/2002, privind 
aprobarea Norm el or metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.82/2001 , 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Ordinul ministrului tineretului ~i spmtului nr.664/2018 privind finantarea din fonduri 
publice a proiectelor ~i programelor sportive, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor ~i fundatiilor romane cu 

personalitate juridica, care lnfiinteaza ~i administreaza unitati de asistenta sociala, respectiv 
Hotararea Guvernului nr.11 53/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii Nr.34/1998, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

-Att.1 29 alin.(1 ), alin.(2) lit.d),alin.(7)lit.d),t) ~i s) din OUG nr. 571201 9 privind Cpdul 
administrativ, cu modificarile ~ i completarile ulterioare, 

A vand in vedere hotararea de aprobare a bugetului local al Comunei Sanpaul pentru anul 
2022, 

In temeiul dispozitiilor att.1 39 alin.(1 ), alin.(3) lit.a), respectiv cele ale art. 196 alin.(1) 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba programul anual de acordare a fina11tarilor nerambursabile din bugetul 
local al comnenei Sanpaul pentru anul 2022, pentru activitati nonprofit de interes local, in 
domeniile: cultura, culte, sport conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Documentatia pentru elaborarea ~ i prezentarea propunerii de proiect 
(Regulamentul de acordare a finantari lor nerambursabile din bugetul propriu al comunei Sanpaul 



pe anul 2022 pentru activitati non profit de interes general, ghidul solicitantilor - inclusiv 
formularele anexa, modelele cadru ale contractului de finantare nerambursabila, raportului final ~i 
declaratiei de impartialitate pentru membri comisiei), se aproba prin dispozitie a Primarului 
comunei Sanpaul. 

Art.3. Cu data intrarii in vigoare a prezentului act administrativ i~i inceteaza 
aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local al comunei Sanpaul m.17/28.02.2022 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica: Primarului comunei Sanpaul, Institutiei Prefectului 
-Judetului Mure~, Biroului financiar contabil, spre afi~are. 

Pre~edinte de ~edinfa, 
Cons.local, Gerg ly Simion 

Adoptatl\ cu I 0 voturi "pentru", 0 ,,impotriva" si 0 "abtineri" 
Consilieri locali : in func\ie: 13, prezen\i : 10 



Romania 
Judeful Mure~ 

Comuna Sanpaul 
547550, Sanpaul, nr.261/A 

Tel:0265713512/Fax:0265713506 
E-mail :sinpaul@cjmures.ro 

Anexa la HCL Sanpaul 25/28.04.2022 

PROGRAMUL ANUAL 
pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local al Comunei Sanpaul 

pentru anul 2022, in domeniile: cultura, culte ~i sport 

A. Programe, proiecte si actiuni culturale 
• Sesiunea - se organizeaza o singura sesiune pentru anul 2022 iar aplicatiile de 

finantare pot fi depuse in termen de 30 de zile de la data anuntului de intentie, care va fi publicat 
in eel putin doua cotidiene locale ~i pe site-ul Consiliului Comunei Sanpaul 
www.comunasinpaul.ro. 
• Suma totala disponibila pentru anul 2022, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al 
Comunei Sanpaul de aprobare a bugetului local al Comunei Sanpaul pentru anul 2022, este de 
15.000 lei, din care defalcat pe urmatoarele domenii: 

- arte ale spectacolului: spectacole, festivaluri, serbari campene~ti, datini ~i obiceiuri , 
targuri traditionale nationale ~i internationale cu promovarea mo~tenirii culturale locale - 15.000 
lei 
• Persoane eligibile: persoana fizica sau persoana juridica de drept public ori privat, 
romana sau straina, autorizata, respectiv infiintata in conditiile legii romane ori straine, dupa caz, 
care depune o oferta culturala, avand domiciliul sau sediul In comuna Sanpaul ~i/sau desfa~oara 
programul/proiectul/ actiunea culturala pe terotoriul comunei Sanpaul 

Baza legala: 
• Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
• Ordonanta Guvernului Nr.51 /1998 privind lmbunatatirea sistemului de finantare a 
programelor, proiectelor ~i actiunilor culturale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

B. Cuffe religioase 
• Sesiunea - se organizeaza o singura sesiune pentru anul 2022 iar aplicatiile de 
finantare pot fi depuse in termen de 30 de zile de la data anuntului de intentie, care va fi publicat 
in eel putin doua cotidiene locale ~i pe site-ul Consiliului Comunei Sanpaul 
www .comunasinpaul.ro 
• Suma totala disponibila pentru anul 2022, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al 
Comunei Sanpaul de aprobare a bugetului local al Comunei Sanpaul pentru anul 2022, este de 
385.000 lei, 
• Persoane eligibile: unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din 
Romania, cu sediul In comuna Sanpaul. 

Baza legala: 

• Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 



• 

• alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~1 completarile 
ulterioare; 
• Ordonanta Guvemului nr. 82/30.08.2001 republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 
apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania ~i Hotararea Guvernului nr. 1470/2002 
republicata, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania. 

C. Actiu11i sportive de utilitate publicii. 

• Sesiunea - se organizeaza o singura sesiune pentru anul 2022 iar aplicatiile de 
finantare pot fi depuse in te1men de 30 de zile de la data anuntului de intentie, care va fi 
publicat In eel putin doua cotidiene locale ~i pe site-ul Consiliului Comunei Sanpaul 
www.comunasinpaul.ro. 

Suma totala disponibila pentru anul 2022, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Comunei 
Sanpaul de aprobare a bugetului local al Comunei Sanpaul pentru anul 2022, este de 90 .000 lei, 
repartizata pentru finantarea unor proiecte sportive In cadrul urmatoarelor 
programe: 
- programul ,,Sportul pentru toti'' - 90.000 lei; 

• Persoane eligibile: cluburile spo11ive $i asociatiile pe ramura de sport comunale care 
desfil~oara activitati nonprofit in acest domeniu, menite sa sprijine realizarea unor 
obiective de interes public general, regional sau local, precum ~i persoanele fizice din 
comuna Ernei care initiaza ~i organizeaza programe ~i actiuni sportive de utilitate publica. 

Baza legalii: 

• Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~1 completarile 
ulterioare; 
• Ordinul ministrului tineretului $i spo11ului nr.664/2018 privind finantarea din fonduri 
publice a proiectelor $i programelor sp011ive, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 


