ROMÂNIA
Judeţul Harghita
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ
DISPOZIŢIA

Nr. 85 din 02 iulie 2021
privind constituirea comisiei de selecţie şi evaluare a propunerilor de proiecte în
vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi
nonprofit de interes general, domeniul sport, cu finanţări asigurate de la
bugetul local
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Având în vedere:
Anunţul nr. 2542 din 12.05.2021 privind finanţarea proiectelor pe anul 2021,
domeniul activități sportive;
Prevederile art. 5 din Legea nr. 350 din 02 decembrie 2005, actualizată privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general;
Prevederile art. 26 din Regulamentul privind finanţările nerambursabile de la
bugetul local alocate activităţii nonprofit de interes general conform Legii nr. 350/2005,
aprobat prin HCL Tulgheş nr. 11/2015;
Prevederile art. 67 alin. 3, lit. b) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi
sportului cu modificările şi completările ulterioare.
Cu respectarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice şi
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii emise de primarul
comunei Tulgheş, aprobat cu Dispoziţia primarului comunei Tulgheş nr.94/2013;
În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.d, coroborat cu alin. (5), lit. c) şi ale art. 196,
alin.(1), lit.b), din O.U.G. nr. 57 / 2017 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

DISPUNE:
Art.1. Se constituie comisia de selecţie şi evaluare a propunerilor de proiecte în
vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de
interes general, domeniul sport, cu finanţări asigurate din bugetul local, în următoarea
componenţă:
Preşedinte:
Bordea Gheorghe, consilier local, preşedintele Comisiei de specialitate nr. I a
Consiliului local Tulgheş;
Membri:
Zaharia Constantin, secretar general UAT;
Salamon Beata, inspector superior;
Rîșnoveanu Gelu, referent de specialitate;
Gabor Trifan Monica, consilier al primarului

Rezerve:
Kozma Adriana, inspector superior;
Rîşnoveanu Cornelia, inspector superior
Art.2. Începând cu data emiterii prezentei orice alte dispoziții contrare își
încetează aplicabilitatea.
Art.3. Secretarul comunei Tulgheș, judeţul Harghita, va comunica dispoziţia
Instituţiei Prefectului judeţului Harghita pentru efectuarea controlului de legalitate, d-lui
Primar, persoanelor nominalizate și o va aduce la cunoștința publică prin afișarea pe
pagina de internet a primăriei.
Primarul comunei Tulgheş,
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate,
secretar general UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 85 / 2021
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

0

1

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

2
3
02 / 07 / 2021
1
Semnarea dispoziției )
____/____/2021
2
Comunicarea către prefectul județului2)
____/____/2021
3
Aducerea la cunoștință publică3+4)
____/____/2021
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 3+4)
5
6
____/____/2021
Dispoziția devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), după caz
5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor
administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează
se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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