
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

 

                  Proiect 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea procedurii de acordarea finanţării nerambursabile în anul 2021 din 

bugetul local al comunei Coşna, pentru activităţi nonprofit de interes local 

 

 Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

 Analizând referatul de aprobare nr.532 din 28.01.2021 al primarului comunei, raportul de 

specialitate nr._____din___________2021 al compartimentului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei; 

 - avizul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului şi turism, din cadrul consiliului local; 

  - avizul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 

activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local; 

 -  avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  ; 
 

 Având în vedere prevederile: 

  -art.3 alin.1, art.10 ale Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

          Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 din  Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin.1 și 2 litera ”d”, alin.7 litera  ”a”,”d”, art.139 alin.1 și art.196 alin.1 

litera ”a” din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr.555 din 05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.Se aprobă procedura privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2021 din 

bugetul local al Comunei Coşna, pentru activităţi nonprofit de interes local, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei, prin compartimentul financiar contabil. 

 Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege persoanelor interesate,  Primarului comunei și Instituţiei Prefectului 

judeţul Suceava pentru controlul de legalitate. 

 

INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

 

P R I M A R, 

Gavril  Pardău 

                                                                              Avizat pentru legalitate, 

                                                                              Secretarul general al comunei: 

Nr.531 din 28.01.2021 

                                                                              Mariana Ivan 

 

         

  
 



 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.532 din 28.01.2021 

REFERAT DE APROBARE, 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Potrivit Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, se 

stabilesc principiile, cadrul general şi procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare 

nerambursabile din fonduri publice. 

 Procedura se referă la atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, persoane fizice 

sau juridice fără scop patrimonial-asociaţii ori fundaţii constituite conform legii. 

 Fac precizarea că finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de 

profit . 

 Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: 

 - libera concurenţă; 

 - eficacitatea utilizării fondurilor publice; 

 - transparenţa; 

 - tratamentul egal; 

 Domenii de aplicare: 

 - asistenţă socială; 

 - susţinere culte; 

 - sport; 

 - alte servicii culturale; 

  În conformitate cu prevederile art.10  din Legea nr.350/2005 cu modificările și completările 

ulterioare:” atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor 

publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităţilor finanţatoare”. 

 Atribuirea  contractelor de finanţare nerambursabilă se va face de către o comisie de 

evaluare, pe baza unui proiect bine întemeiat şi justificat care nu generează profit. 

  Faţă de situaţia prezentată mai sus am iniţiat un proiect de hotărâre, în conformitate cu 

prevederile   art.136 alin.1 din OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

P r i m a r, 

 

Gavril Pardău 

  

  

 

 



 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.1135 din 22.02.2021 

R A P O R T DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordarea finanţării 

nerambursabile în anul 2021 din bugetul local al comunei Coşna, pentru activităţi nonprofit 

de interes local 

 Domnule primar, 

 

 Având  dat spre analiză: Proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordarea 

finanţării nerambursabile în anul 2021 din bugetul local al comunei Coşna, pentru activităţi 

nonprofit de interes local; 

 

    Potrivit art.15 alin.1 din Legea nr.350/2005 cu modificările şi completările ulterioare, 

autorităţile finanţatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile. Nu pot avea loc atribuiri de contracte de finanţare nerambursabilă, decât în baza 

unei proceduri, astfel s-a analizat procedura elaborată şi poate fi suspusă dezbaterii în şedinţa 

consiliului local. 

 Prezentul program se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă 

din fondurile publice acordate din bugetul local al Comunei Coșna.  

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr.350/2005  privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările şi completările ulterioare,: „ alin. (1) pentru a putea participa la procedura privind 

atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau 

persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau culte 

religioase recunoscute conform legii. 

Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru 

activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor 

clasificate, cu modificările ulterioare. 

Potrivit legii, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea 

infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă 

indispensabilă proiectului. Caracterul indispensabil va fi temeinic justificat de către solicitant printr-

o anexă separată la proiect, urmând a fi analizat de către comisia de evaluare.  

Fac precizarea că acest proiect de hotărâre va fi supus spre aprobare în consiliul local odată 

cu adoptarea bugetului local pentru anul 2021. 

  Față de situația prezentată, competenţa adoptării prezentului proiect de hotărâre aparţine 

autorităţii deliberative, respectiv Consiliului Local al Comunei Coşna. 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.558 din 28.01.2021                                        Data afişării pe panou afişaj :28.01.2021 

 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordarea finanţării 

nerambursabile în anul 2021 din bugetul local al comunei Coşna, pentru activităţi nonprofit 

de interes local. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază pot fi consultat: 

 - la sediul Primăriei Coşna pe panoul de afişaj; 

 - la secretarul comunei Coşna; 

 Proiectul de act normativ se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură; 

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 08.02.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

 Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: 

 - prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei Coşna; 

 - depuse la secretarul comunei Coşna; 

 - persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi 

transmise în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:Ivan Mariana-

secretarul general al comunei Coşna. 

 Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de 

art.7 alin.9 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică 

republicată. 

 Materialele transmise vor purta menţiune „Recomandare la „1.Proiect de hotărâre privind 

aprobarea procedurii de acordarea finanţării nerambursabile în anul 2021 din bugetul local al 

comunei Coşna, pentru activităţi nonprofit de interes local.” 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

Nr.558 din 28.01.2021     

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general al comunei Coşna, am procedat la 

afişarea anunţului privind „1.Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea 

procedurii de acordarea finanţării nerambursabile în anul 2021 din bugetul local al comunei 

Coşna, pentru activităţi nonprofit de interes local.” 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Documentaţia proiectului de hotărâre a fost afişată pe panoul de afişaj al Primăriei comunei 

Coşna. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.874 din 10.02.2021       

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general al comunei Coşna, am  constatat 

astăzi data de mai sus că nu s-au înregistrat propuneri, sugestii şi opinii la  proiectul de hotărâre 

privind aprobarea privind aprobarea procedurii de acordarea finanţării nerambursabile în 

anul 2021 din bugetul local al comunei Coşna, pentru activităţi nonprofit de interes local. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.533 din 28.01.2021 

 

 

   Către, 

 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

 

 În conformitate cu prevederile art.136 alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, vă înaintăm  proiectul de Hotărâre privind aprobarea privind aprobarea procedurii de 

acordarea finanţării nerambursabile în anul 2021 din bugetul local al comunei Coşna, pentru 

activităţi nonprofit de interes local, pentru care aveți obligația de a întocmi raportul în 30 de zile de 

la înregistrarea proiectului, dar nu mai târziu de data 28.02.2021. 
 

 

 

 

 

 P R I M A R,                                                                                     Secretar General al comunei, 

                                                                                                                                                                                                                         

Gavril  Pardău                                                                                            Mariana Ivan 

 

 

Am primit proiectul nr.531/2021 

Azi  28.02.2021 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


