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HOTĂRÂREA NR. 44/2022 
pentru aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor,  

proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2022 
 
 
 
 Consiliul Local al oraşului Cristuru Secuiesc întrunit la şedinţă extraordinară la data de 
21 februarie 2022, desfăşurat în sistem hibrid, prin prezenţă fizică şi utilizând platforma online 
de videoconferinţă „Zoom”; 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre al primarului nr. 25 din 18 ianuaeie 2022; 
- referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr. 46/2022; 
- Procesul verbal de afisare nr. 727 din 18.01.2022 al proiectului de hotărâre; 
- referatul întocmit de compartimentul juridic, resurse umane şi relaţii cu publicul, 

înregistrat sub nr. 49/2022; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 4 pentru învăţământ, religie şi cultură, înregistrat sub 

nr. 230/2021; 
 Ţinând cont de: 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 34 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului  Local al oraşului Cristuru Secuiesc nr. 42/2022, privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022; 
 Pe baza prevederilor art. 129 alin. 6 lit. "a" şi art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 

Hotărăşte: 
 
 

Art. 1. – Se aprobă derularea Programului general de finanţare nerambursabilă a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2022, conform anexei nr. 1, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Se aprobă Ghidul solicitantului privind procedurile sistemului de finanţare 
nerambursabilă din bugetul oraşului Cristuru Secuiesc a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale pe anul 2022, conform anexei nr. 2.1, şi Metodologia de finanţare, conform anexei nr. 
2.2, vare fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se aprobă modelul: ”Oferta culturală”,”Contract de finanţare”, conform anexelor 
nr. 3.1 şi 3.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 




