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HOTĂRÂREA NR. 45/2022 

privind constituirea comisiilor şi aprobarea regulamentului de funcţionare a acestora, de punere în 

aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 

2022, 

 Având în vedere H.C.L. Copşa Mică nr. 39/2022  pentru aprobarea Ghidului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii 

locale, nonprofit de interes general, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 3578/2022 şi raportul 

nr. 3579/2022 întocmit de Compartimentul Managementul Proiectelor, 

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

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

modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 129 alin. (14) Ordonanţa de urgenţă nr. 57 

din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ al administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

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

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se constituie comisia de evaluare şi selecţie, în următoarea componenţă: 

- Gyorffy Iosif, consilier local 

- Moldovan Vlăduţ, consilier local 

- Matei Iuliana – consilier relaţii cu publicul 

- Cristea Dan, consilier managementul proiectelor 

- Buta Claudiu, consilier urbanism 

- Bacila Ana, contabil - rezervă 

 

 Art. 2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor, în următoarea componenţă: 

- Comiza Cornel, consilier local 

- Mărgineanu Ilie Mircea, consilier local 

- Mohan Adrian, consilier  

- Boariu Precup, consilier Impozite şi taxe locale 

- Tăpălagă Nicolae Bogdan, viceprimar 

- Fluture Adrian, consilier Impozite şi taxe locale - rezervă 

 

 Art. 3. Se aprobă regulamentul de functionare a comisiilor, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Adoptată în Copşa Mică la data de 28 iunie 2022 

 

     Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează 

     Gyorffy Iosif                    Secretar general 

  Şerban Dorin 

 
Difuzat: 1 ex. Primar; 1 ex. Institutia Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. B.M.P. 

Red/dact. S.D. 


