
 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.82 

DIN 30.08.2021 
Privind aprobarea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă 

selectate pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate 
pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Direcţia de finanţare:Cultură  

 
Consiliul local al comunei Șimand întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.08.2021 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 
- Prevederile Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

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

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă; 

- Prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;  
- Prevederile art.129 alin.(7), lit.(d) și (f) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului local al Comunei Șimand nr.55/22.04.2021, privind 

aprobarea bugetului local al comunei Șimand pe anul 2021; 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Șimand; 
- Raportul comisiei de evaluare a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare 

nerambursabilă selectate pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului 
Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Direcţia de 
finanţare:Cultură; 

- votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 12 consilieri; 
În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
Art.1. - Se aprobă încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă selectate pentru 

finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi 
nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Direcţia de finanţare: Cultură, astfel: 

Nr. 
crt. 

Solicitant finanțare Titlul 
Proiectului 

Finanțare aprobată 

1. ASOCIAȚIA 
ONE SHOT 

ÎN PAȘI DE DANS PRIN ȚARĂ 6500 lei 

2. ASOCIAȚIA 
JUNII ȘIMĂNDANI 
COMUNA ȘIMAND 
JUDEȚUL ARAD 

DOR DE FOLCLOR 

 

6500 lei 

3.  ASOCIAȚIA 
IORGOVANUL        
COMUNA ȘIMAND 

ȘUMANDUL DE ALTĂDATĂ 6500 lei 

ROMÂNIA 
 COMUNA ŞIMAND 

 

 



JUDEȚUL ARAD 
Art.2. - Se mandatează Primarul comunei Șimand, domnul Dema Florin-Liviu, să încheie şi să 
semneze contractele de finanțare nerambursabilă precum şi să urmărească modul de executare a 
contractului de finanțare nerambursabilă. 
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Şimand, prin d-na Untaru Delia-Lavinia şi se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 
- Primarul comunei Şimand; 

      
 

 

      Preşedinte de şedinţă,            Avizat de legalitate, 
                       Fruja Gheorghe                               p.Secretar general,  
                        Inspector  

       Chiș Codruța-Rodica 

 
 


	ROMÂNIA
	COMUNA ŞIMAND


