
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

COMUNA  SATCHINEZ 
PRIMAR  

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 
          e-mail: office@satchinez.ro 

 

 

  PROIECT DE HOTARARE  NR 74 
DIN DATA DE 15.07.2022 

 
Privind constituirea Comisie de evaluare si selectionare a programelor , proiectelor 

si actiunilor in domeniul sportului in vederea atribuirii contrcatelor de finantare 

nerambursabila din fonduri publice , precum si a Comisie de solutionare  a 

Contestatiilor  

 
Consiliul Local al comunei Satchinez, judeţul Timiș, întrunit în şedinţa ordinară, având 

în vedere: 

- referat de aprobare nr.  din .07.2022 a Primarului comunei Satchinez; 

- raportul comun de specialitate nr.  din .07.2022 al ; 

- prevederile art. 15 din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului M.T.S. nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a 

proiectelor si programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii 69/2000 

- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. "d", alin. (7), lit. ”f” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) si ale art. 139, alin. (1) si alin. (5), art. 196, 

alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.   1. Se aprobă  cosntituirea si componenta Comisie de evaluare si selectionare a 
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programelor , proiectelor si actiunilor in domeniul sportului in vederea atribuirii contractelor 

de finantare nerambursabila din fonduri publice in urmatoarea componenta :  

1. GRAD VASILICA MIRELA -președinte  

2. BADEA ILDIKO MARINELA –secretar  

3. COHUȚ LUCIAN–membru 

1.1 Componenta Comisie de evaluare si selectionare a programelor , proiectelor si 

actiunilor in domeniul sportului  se va complecta cu 2 persoane din cadrul aparatului de 

specialitate a Primarului comunei Satchinez desemnati prin Dispozitia Primarului .  

Art.2. Se aprobă  cosntituirea si componenta Comisie de solutionare a contestatiilor    

in urmatoarea componenta :  

1. HAGEA COSTEL FLORIN  –Presedinte  
2. BÂRCIOG CORINA –secretar   

1.2. Componenta Comisie  de solutionare a contestatiilor   se va complecta cu o 

persoana din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Satchinez desemnata prin 

Dispozitia Primarului .  

Art. 3 . Comisiile prevazute in Prezenta Hotarare vor functiona si vor respecta procedura 

evaluarii si a selectionarii , asa cum este prevazuta in actele normative specific si in Ghidul 

solicitantului privind finantarea nerambursabila din Bugetul comunei Satchinez a programelor , 

proiectelor si actiunilor in doemniul sportului aprobat prin HCL satchinez nr ____ 
Art.4. Prezenta Hotarare se va pune in aplicare de  catre Comisiile numite prin prezenta Hotarare    

Art.5 . Prezenta Dispozitie se va comunica catre : 

 Institutia Prefectului – jud. Timis – Directia de contencios administrative si controlul legalitatii 

actelor .  

 Primaria Satchinez – Primar , Viceprimar ,    

 Membrilor comisie  

 Se va afisa .  

  

PRIMAR  
CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

 

 
                                                                                                          CONTRASEMNEAZA 

                                                                               SECRETAR GENERAL  ROBANESCU ANDREI 

 

Aviz Proiect de Hotarare nr 74/15.07.2022 Privind constituirea Comisie de evaluare si 

selectionare a programelor , proiectelor si actiunilor in domeniul sportului in 

vederea atribuirii contrcatelor de finantare nerambursabila din fonduri publice , 

precum si a Comisie de solutionare  a Contestatiilor  

                              

                                                                           
COMISIA IV – Comisia pentru învățământ, cultură, tineret, culte, probleme ale  minorităților, societate civilă, tineret 
și activități sportive 

 
1. GRAD VASILICA MIRELA -președinte  
2. BADEA ILDIKO MARINELA –secretar  

 


