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HOTĂRÂREA NR.6/2014  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 47/2006 privind 

constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a persoanelor fizice autorizate/atestate, 
asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care 

iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, 
a unităţilor de cult şi a ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale 

 
 

  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
  In conformitate cu prevederile: 
 - Deciziei nr. 3/17.01.2014 a Camerei de Conturi a județului Hunedoara privind înlăturarea 
deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit înregistrat la entitatea auditată cu nr. 
10533/18.12.2013 și la Camera de Conturi a județului Hunedoara cu nr. 1699/18.12.2013, 
încheiat în urma acțiunii de audit al performaței acordării și utilizării fondurilor pentru cultură, 
religie, sport în perioada 2010-2012; 
  - Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

− Ordonanţei Guvernului României nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr.245/2001, cu modificările 
și completările ulterioare; 

− Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale 
asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul 
Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.236/2006;  

− Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind aprobarea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată 
prin Legea nr.125/2002, republicată; 

− Hotărârii Guvernului României nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea  unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în 
România, republicată; 

− Legii nr.186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată; 
− Legii tinerilor nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare; 



− Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  In baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.1, 4, 5, 6 şi lit.b din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
   In temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1  Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.47/2006 privind constituirea Comisiei 
de evaluare şi selecţionare a persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau 
organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, 
programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, a unităţilor de cult şi a ofertelor 
formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanţări 
nerambursabile din fonduri publice se modifică în sensul că Anexa nr. 2 se înlocuiește cu Anexa 
la prezenta hotărâre. 
 Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.28/2007 se abrogă. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul culte, sport, 
turism, activități culturale și se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație publică 
locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
             CONTRASEMNEAZĂ: 
  PRESEDINTE,    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ      Dan Daniel 
 
   

 
 
 
 

Deva, la 31 ianuarie 2014  
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