
R O M Â N I A 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local 

al Comunei Frumosu pentru activități nonprofit de interes general  

 

 

                     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

                     Având în vedere: 

                     Referatul de aprobare nr. 742 din 27.01.2023 prezentat de primarul  comunei 

Frumosu,judeţul Suceava                                     

                     Raportul compartimentului de specialitate nr. 743 din 27.01.2023 din cadrul 

Primăriei comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

           Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu 

                      Prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,actualizată 

                      În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

                    Art.1 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local 

al Consiliului Local al Comunei Frumosu, pentru activități nonprofit de interes general, aferent 

anului 2023, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2 Primarul comunei Frumosu prin compartimentul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        

 

                     Președintele de ședință,                                                  Contrasemnează: 
                        Niga Alexandru Gabriel                                                Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                           Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
 
Frumosu la 30.01.2023 
Nr.16 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 13      Voturi:       -Pentru :13     -Împotriva : 0   -Abțineri : 0     
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ANEXĂ  la  H.C.L. nr.16 din 30.01.2023   

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la 

bugetul local al Comunei Frumosu pentru activități  nonprofit de interes general 

 

 

 

 
 

 Autoritatea finanțatoare,Comuna Frumosu, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 

face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție 

financiară 2023. 

 Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul 2023, precum și suma de 

50.000 lei este repartizată în conformitate cu programul anual al finanțărilor nerambursabile,astfel: 

 

 

 

 

Nr.crt DOMENIUL SUMA  ( lei ) 

 

1 Sport 

 

20.000 

2 Cultură - 

 

3 Religie  30.000 

 

 

 

 

 

                      Președintele de ședință,                                                  Contrasemnează: 
                        Niga Alexandru Gabriel                                                Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                           Rusu Aurel 
 
 
 
 

 

 


