
ROMÂNIA
JUDEŢULBACĂU

MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru modiflearea ~i completarea Hotărârii Consi!iului Local One~t~ nr. 100 din 25

oc torn brie 2012 privind aprobarea Regniwneniulni privind regiînulfinanţărilor
nerwnhursabile din fondurile bugetul id local a! municipiulul Oneşti alocate pentru

adivitati nonprojit de interes local, cu modificările şi cornpletările ulterioare

Consiliul local at Municipiulul One$i, înlrunit în ~edinţă ordinară in data de 13 iulie
2021;

In conformitate cu următoarele prevederi legale:
- Legea nr. 350/2005 privind regimut finanţärilor nerambursabile din fonduri publice

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

- Legea nr. 1/2011 ~—Legea educaţiei naţionale, cu modiflcările şi completările
ulterioare;

- Legea nr, 69/2000 - Legea educaţiei şi sportului, cu rnodiflcărilc şi completările
ulterioare;

- Ordinul M.T.S. nr. 664/2018 privind rinanţarea din fonduri publice a proiectelor şi
programelor sportive, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordinul M.ĽS. nr.
321)2019;

- Ordorianţei Guvernului nr. 5 1/1998 privind îmbunătăţirea sisternului de finanţare a
programelor şi proiectelor culturale, cu rnoditicările şi cornpletările ultericare;

- Legea nr. 350/2006 Legea tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;
.. Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mecliului, cu

niodificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 205/2004 privind protecţia anirnalelor, republicată, Cu modificările ~i

completările ulterioare;

C: - Legea nr. 78/2014 privind reg~ementarea activităţii de voluntariat în Rornânia, cu
modiflcările ~i conipletările ulterioare;

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modifîcările şi compłetările
ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 100/25 octolTibrie 2012 privind aprobarea
Regularnentului privind regimul frnan[arilor nerambursabile din fonduri]c bugetului local a!
municipiului Oneşti, cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere Referatul de aprobare nr. 36150 din 07.07.2021 al Prirnarului
rnunicipiului Oneşti Victor-Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate nr. 36153 din
07.07.2021 a! Direcţiei Juridice, precurn şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze
economico-sociale, buget, Enanţe, agricultură şi administrarea domeninlui public şi privat,
sen’icii publice şi comerţ şi al Cornisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii pubtice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei;

Amendarnentuł nr.36981/13.07.2021 al domnului consilier local Cristea Alexandru;
În temeiul art. 129 aIm. (1), aIm. (2) lit. d) şi tit. e), art. 129 aim. (7), art. 129 aIm. (9)

lit, a), art. 139 aIm. (1), art. 196 aIm, (1) lit, a) şi art. 240 aIm. (2) din Ordonanţa de urgenÇă
nr. 57/20 19 privind COdUI adrninistrativ, cu modificările şi completărilc ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art I. -- Anexa Ia Hotărârea Consiliu]ui Local Oneşti nr. 100 din 25 octombrie 2012
privind aprobarea Regulamentului privind reginiul finanţărilor nerambursabile din fondurile
bugetului local al municipiului Qneşti alocate pentru activitati nonprofit de interes local, cu
modilicările şi completärile ulterioare, se modifică şi se complctează astfel:

1. Articolul 19 din Anexă se modifică şi va avea urniătorul cuprins:
,,Ar’. 19 - Arnial vor exista una sau ma! multe sesiuni tie selecţie a prolectelor. hi

card wwr prolecte tie interes public local şi tie importanţă majoră, apărute ulterior
desfaşvrăriż selecţiei, din inc/lw tie urgenfă, autoritatea J?nanţatoare poate accelera
aplicarea procedurit tie selec;ie prin reducerea termenvlui tie depunere a prolec/elor, in
Imuta rezervelor bugetare. In card proceduril de urgenjă, terrnemtl tie depunere a
proiecżelor nu poole]! mai ni/c tie 15 rile.”

2. Articolul 2t din Anexä se modifică şi va avea următorul cuprins:
,, Art.2] — DocuinenlafIa de so i/c/tare a J!nanţării se va depune Ia regis/ratui-a

.Primăriei inunicipiului Oneşti, situată in B—tint Oituz, nr, 17 A, par/er, íntr—un exemplar, în

r~ copie, senmată in original pe Jîecare pagżnă, sait in format electronic, pe adresa oJîcială
yrimarie@oneslLra, cv semnătură electron icâ a solicitanżz’IuiJînanjăr/i.”

3. Articolului 26 din Anexă, se rnodifică şi va avea urrnătorul cuprins:
,, Art. 26 - Documentafia solicitanfilor va conţine umătoarele acte:

a)formularul de solid/are ajinanfôrii conform anexei 1;
b) declaraţia solicitantului, conform anexel 2;
c,) satutul şi certďicatul tie înregistrareJ!scală, pen/ru persoanele juridice;
ci) siťuaţiżieJ?nanciare anvale Ia data de 3] dece;nbrie a anuluż precedent,

mnregistraźe Ia administraţilleJinanţelorpublice competenle; in cant! in care acestea
flu sun!Jinalizate, se vor depune situatUIe aferente exereżliulviJ?nanciar anterior,
sum exceptate ONG-urile nazi înJiinfate;

e) documenteprivind colaborarea sauparteneriatzćl cv alte organizaţü şż
institufli, dacă este card;

J~ C V-ui coordonatorului tie project, conform anexe! 7;
& certĹfi’cateJiscale din care să rezulte îndepiinirea obligajillor de plaíă

c exigibile a impozitelor şi taxelor către bztgetul tie stat şi huge/ui local;Ii) declaratia de impar; ial i/ate, conform anexeż 4;
() huge! narativ - buget pin care vor Jî fundamentate bate categoriile tie

cheltuieli prevăzute;
» alte documente considerate relevante de ca/re aplicani”

4. Articolul 27 din Anexă se abrogă.

5. Articolul 31 din Anexă se modiflcă şi se completează şi va avea urrnătorut
cuprins:

,,Art.31 - (1) Este excius dintr-o procedură pen/ru atribuirea conŕraciułui tie
Jinanfare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitaniul care se aJ[ă ín oricare
din/re unnătoareţe sżtuaţii:

u~) In incapacitate de plată;
b) cu conlurile bancare blocate;
c,) solicitaniul a corn/s o gravă greşeală în niaterieprofesională sai’ nu şi-a îndeplink

obiigaţžile aswnate printr—un alt contract tie Jinanţare nerambursabilă, în măsura hi care
autoritazeajinanfaroare poate aduce ca dovadă znfjloace probante în acest sens;



d) furnżzează inforrnafiifalse in documentele prezentate;
e) solicitantul flu şi-a îndeplinit obliga;iile de p/ată exigib lie a impozitelor, taxelor şi

contribujillor către bugettil tie stat, bugetul local, precum şi bugerul asigurărilor soc/ale tie
stat,’

j9 este condamnară pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune,
delapidare, dare san mare tie müă, ĺnărturie mincinoasă, fats, uz de fals, deturnare de
fonduri;

g,) clocumen’aţia prezentată nu este completată conform prevederilor art. 21 şi art.
26 din cap itolul 11 Ia Regulament, in termenul stahl/it tie comisża tie evaluare şi
seleejionare;

hJ solicitantul a prezenźat declarafii inexacte la o participate cmterioară;
~ solicitanrul face obiectul unei proceduri de dizoźvař’e son tie 1/chic/are on se aJlă

deja in stare tie dizoivare san tie lich /dare, in conform/tare en prevederile legate in vigoare;
]) solicitantul nit a prevăzut in siatutni organizaţiei activitatea corespunzăloare

domeniulul Ia care doneşte să participle.
(2) A utoritatea Jinanţatoare are dreptul de a cere solicitanuilo,; prezentarea de

docuinente care dovedesc dig/b!luatea in sensul prevederilor a/in. (]), precwn şż
(; docwnente ed~fîcatoare care să dovedească a forrnă tie înregislrare ca perso’mă juridică

son tie înregisźrare/ateslare on apantenenfa din punct de vedere profes lanai, in
conform/tate cit prevederile legale din România.”

6. Articolul 33 din Anexă se modifică şi se completează şi va avea următorul
cuprins:

,,Art.33 — Comisia tie eva/tare şi selecţionare vaJiformară din 5 persoane, numită
prin hotărâre a consult/ui local, astfel: it reprezentant a! societăf/i c/vile, un reprezentant
al cons//lu/ui local şi 3 reprezentcmţi din aparaful tie special/tate at pr/martini. La şedinfele
coinisżeipotji invitate şi a/fe persoane at experienţă hi domeniuljînanţat, jără a m’ea cirept
de vol.

7. La CAPITOLUL V - Procedura evaluării şi a seLecţionării proiect&or se
introduce douä noi articole, articolele 391_392, Cu urrnătorul cuprins:

,,ArÍ. 39~’.- .Penioada de desfaşurare aprograme1or:~vroiectelor~ac;iunilor
Finanţarea nerambursabilă a prograrnelor, prolectelor şi acţiun i/or se aprobă

penrrz’ ac’ivżtăţile c/cnn/ale în intervalni de limp tie Ia data seinnări/ contractutwi tie
Jinanfare pánă in nit/ma zi lucrătoare a anulni şi poate sprijini una san mat mu/fe
componente ale acestora, numai pentru nevo! terneinic just?jZcate pr/n cererea deJînanţare.

Art. 392 CoJ?nanţarea
(1) Munkipiul Oneşti acordăJînanţări neram bursab i/c pentru dorn en/lie prevăzule la

art 10 al/n. (1) din prezentul regularnent in 1/rn/ta creditelor bugetare alocate en această
destinafie.

(2) N/do Jinanfare nera;nbursabllă nit poale depăşi 900e din bugetul total a!
progranudni, proieetului sau acţiunil; dfferenţa se acoperă din resursele proprii ale
solie/tantuliti son ale parženeniloi; altele decôt cele proven/fe tie /a bugetni local.

(3,) Solicitanţii şiv sau partenerü asigură contribuf/a minimă tie JQ0~ din valoarea
totală aJînanfăr//, sub farina contnibuţiei în nwnerar şi! san in natură; aportul lii nalură se
cuantffZeă pr/i? docuinentejust’fîcative.

(4,) CoJinanţarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizăni, parteneriate,
a/teJinanfări etc., pentru care beneJicianul va încheia contracte in condiţiżle leg/i.

(5) Sursele tie Jinan/cire in nalură ale beneJîcżarului pot ji: cuantfjicări in let ale
contravalorU spafi/lor ut/lizate (birouri, spat/i ventru even irnente culturnia) ni”



echipamentelor de b/rot, şż de scenă (echiparnente de sunet, him in!, videoproiecţże, cite/c
similare,), respect/v ale transportuluiparticipanfilor şi ale echipamentelor.”

8. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art40 - Documentaţule de solid/are a ‚finanfăru vor B comimicate, pe ,tZăSUra

înregistrărü, secretariatulni comisieí c/c evalząare şi se/ecţionare. Comisia flu wz crna/iza
documentafUle înregis’rate după tennenul i/inżiă corespwizător ses (will c/c Jînan,rarc, avánd
obligaţia de a informa sol/citantul despre acestfapt’

9. Articol& 43 se modillcă şi va avea următorul cuprins:
,,Art.43. - In termen de 3 zlle de Ia data inchelerli źucrărilor, secretand com/siei

comunică ín scris aplicanf i/or, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a 1~
alocate.”

ĺO.Articolul 44 se rnodifică ~i va avea următorul cuprins:
,, Art.44. —Toate cererile selecţ/onate în urma trier/i sun! supuse eva/uării pe baza

crüeriilor din grila de evaluare, conform Anexci 10.”

11. Ai-ticolul 47 din Anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art47 - DispozitUle Secţiun/i a 4-a - Reguli de evitare a conJlictuluż de inherese

(art 58-63) şi ale Sec/lutz/i a 14-a- Dosarul achiziţiei publice (~art.21 7,) din Legea nr.
98/2016 privind ach/ziţiile pub/ice, cu ;nodĹĺicările Si cornpletările ułterioare, se aplică in
mod corespunzăfor şi contractelor de finanţare nerarnbursabilă din fonduri pub/ice
atribuibe potrivit prezenżu/ui regulantent.”

12. Articolul 52 din Anexă so completează ş va avea următorul cuprins:
,,Art 52 - (.!,) Finanţările nerambursabile se acordă In żranşc, pr/n virament bancat;

din bugewl autorżtăţUjînanţatoare in con/ui benejiciarulvi, pe bază defactură e;nisă pen/ru
Becare tranşă.

(2) Cuantutnul şi eşalonarea žranşelor se fcc în baza until grajic de Jinanfare, In
funcţie de etapele tie realizare, raportate ta cosiurile organ/zatorice şi san c/nra/a şi
evolu((a In /imp a activ/tăţiior cuprinse în oferta evaluată, Ş! SC prevăd în coniraetui tie
Jinan/are.

(3,) Prima tranşă se acorclă la semnarea contractului de Jinanfare. Următoarele
tranşe se acordă in baza documenzelorjustjjkative privind tranşa anterioară, prezentate de
beneJîciarulJînanţăr/i neram bursab ile.

(4,) Tranşele nu pot depăşi 30% din valoarea Jinanfärü alocate tie autoriž’uea
Jinanfatoare. (lit/ma tranşă va]? v/raid după va/ic/area raportului Jinal conJbrm art. 37,
olin. (2) şí al/ti (3,) din Legea 350ĺ2 005.

(5,) Just[ficarea Jiecărei tranşe acordate in baza tin iii contract tic J?nanşare
nerambursabflă se acceptă numai in măsura în care che/tuielile sun! elżgibżle şi at! fost
efectuate înper/oada executărü contrac/ninE.”

13.Artícolul 53 din Anexă so completează şi va avea următoruĺ cuprins:
,,Azi.53 - Benejiciarul are obhgaţia c/c a respecla dispoziţiżle referitoare Ia

acizizi/Ule publice, conform Leg/i nr, 98/2016 privind ac/i iziţifle publice, cit ;nodŁfîcările şi
conzpletările uiźerioare. “

14. După articolut 53 din Anexă se introduce tin nou articol, articolul 53 care va avea
următorul cuprins:

,,Art. 531 I;icetarea con tractuiui prin acordul pă;7iior.
Cct*acM d~ fŢywntqr~ n~yombvrsob/Jă po~ťe Tzce~zpr/~ c’corcĺ& pc”v4JZor’



15. Articolul 54 din Anexă se modifică şi va avea următorul cuprins;
,,Arź.54 - (1) Fe parcursul derulării contractului, solicitantU care an primüJînanţare

an oblżgaţża să prezinte antorităţżiJînanţa’ow-e, urrnăroarele raportări:
a) raportări intermediare: vor]? depuse inainte c/c solicitarea oricărei tranşe

intermediare, in vedereajustţficărU tranşei anterloare;
b) raportare Jinală: depusă in termen de maxim 30 zile de hi încheierea

proiectului şi va cuprincle obligatorin justUlearea cheltuielilor /a nivelul íntreguluż pro ice!
cuprizând atáżJinanţarea proprie cdt şi contrib u/ia autorüă/Ujbianţatoare.

(2) Raportările vor Ji întocmite in conform/tate cu anexa 3 Ia regulament, vor
depuse aât pe suport c/c hdrtie cdt şi in format electronic, en spec~fîcarea mime/ui
benejiciaruluiprecum şi nr, dejile confimu ~fiecarepagină vaji numerolată,).

(3) Raportările vor ji însofile c/c documentele jusąJicative pentru che/zuielile
efectuate.

Acestea vor ‚/7 depuse Ia registratura Prirnăriei Municipiului Oneşti en adresci c/c
inaintcire întoemżtă conform anexei 6 Ia regularnent

(4,) In termen de 30 zile c/c la depunerea documentajici anloritatea Jinanjatoare Va
: răspundc benejk’iarului in scris prin care:

a. conJirmă validitatea raportuluż şi documentaţiei primlie;
b. so[icżźă clar(Jicări suplimentare;
c. respinge raportut”

16.Alineatul (2) al articolului 57 din Anexă se completeaza şi va avea urrnătorul
cuprins:

,, (2,) Pentru just(Jicarea chettuielilor efecmuate, se vor prezenta documentele
justfjîcaćive hi copie en menţiunea “în conformHate en originalul “, avánd alături semnălw-a
reprezentantului legal cii organiza/icijinanfate. Data documentelor just~îcative žrebuie să
Jie in concorclanţă en perioada desfaşurărli protectuluL”

11. Articolul 62 din Anexă Sc modilică şi se completează şi va avea următorul
cuprins:

,,Art.62 - (1,) Contractele deJinanţareporJi reziliate c/c pun drept, J~ră aj? necesară
(. intervenjia inslanjei dejudecată, c/c Ia data primiru notWcärüprin care părfii in culpă I s-a

ac/us Ia cunoştinţăfaptul că nit şí-a Endeplinit obligaţiile contractuale.
(2) C’ontractulpoateJi reziliat conform prevederilor a/ui. (I) in următoarele cazuri:
a,) necomunicarea hi scris antorităţuj7nanţatoare, hi termen c/c 30 de zżlc, in cazul in

care se află in stare de incapacitate c/c plată, dizolvare san a oricărei modţficări inlervenite
în documentele sale c/c constUuire;

4) ncmntocmirea şi nepredarea autorită/U Jinanţatoare a raportărilor înżocmite
conform art. 54;

c,) cheltuirea oricărei sume pr/mite en jZnanţare c/c Ia antoritatea Jinanţatoa;-e Zn
temeinl contractului de Jinanţare nerarnbursabżlă c/c către Benejiciar jn cue scopuri decôt
pentru ac’ivită/ile Jžnanţate prin contractiti de Jinanfare;

‘1) neprezentarea, [a solicitarea antorităţU Jinanţatoare, spre verţjicare, a
documentelor just ţficative in original;”

18. ArticoIui63 din Anexă se modifkă $ va avea urmätorut cuprins:
,,Art. 63 - In cazul rezilieru contractului ca urmare a neîndeplinirU clauzelor

contract uale, benejiciarul ‚j?nanţărü este obłigat cci in termen c/c 30 zile să rettirneze



ordonatoruivi principal de credire sum ele pr/mite, cv care se reîntregesc creditele bugetare
ale acestuia, in vedereaJînanţării allot progra~ne şiproiecte de interes public.”

19.Articolul 68 din Anexă se niodifkă şi va avea următorul cuprins:
,, Art 68 — (1,) Prezentul regulament se comple:ează cv prevederile Legii 9820] 6

privind achizifule publice ŞÎ cu reglementărŰe în vigoare, incidente în Jhncţie de spec(ficul
proiec’ului.

(2) Prevederile reguiamenźu[ui vor]? api/care tz’źuror Jînaníărżlor nerainbursabile
acordate din bugetul local de [a data intrărü în vigoare aprezente! hotărôri.”

20. Mexa nr. 10 Ia Regularnent se modifică şi va avea următorul cuprins:
,, Grila de evaluare

CRITERIU DE EVALUARE

CAPACITATEA ORGANIZATIONALĂ

~evanţa organizaţiei în domeriiul pentru care a aplicat —~

- experienţa relevantă hi iniplementarea de profecte Cu
finanţare nerambursabiI~

-experienţa echipei de coordonare

-vizibilitatea şi transparenţa organizaţieiîn mediul local

RESPECTAREA OBIECTIVELOR PROGRAMUWI —~

~~~~1
20

3

7.

5

.

- proiect de interns local

- relevanţa faţă de obiectivele prezentului program

CALITATEA PROIECTULUI PROPUS

- calitatea programulul de activit~ţi

-parteneriat cu alte iflStitLIţü/organizaţU locale

~: -aplicarea metodelor de irivăţare non-formală

~ -promovarea dezvoltării sociale şi personale a

[ beneficiarilor

I- includerea în proiect a persoanelor defavorizate social

-vWbilitateaproiectuluí~

CALITATEA REZULTATELOR

5

18



- impactul proiectului propus 10

- sustenabilitatea proiectului 10

, BUGET Şl EFICACITATEA COSTURILOR 10

H măsura în care cheltuielile prev~zute stint corelatecu 10
activităţile propuse

TOTAL 100

Punctajul minim pentru aprobarea proiectului este de 55 do puncte din maximul do 100 si
minim 21 de puncte (a capitolul CALITATEA PROIECTULUI PROPUS.
Punctajuí maxim care poate fi atins do un proiect este do 100 de puncte.”

Art. 11. — Celelalte prevederi ale .Regulamentului privind regirnul fínanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oneşti alocate pentru activitati
nonprofit de interes local, aprobat prin I-Iotărârea Consiliului Local Oneşti nr. 100 din din 25
octornbric 2012, cu modificările ~i cornpletările ulterioare, rămân ncschimba(e.

Art. III. — Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
bugetului local a! rnunicipiului Oncşli alocate pentru activitati nonprofit de interes local,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr. 100 din din 25 octombric 2012, cu
modiĺicările şi completările ulterionre, incluzând modificările şi completările aduse prin
prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art IV. - Cu aducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri se îns~ircinează Primarul
municipiului Oneşti, prin Direcţia lEconomico-Financiară şi Cornisia de analizä ~i selecţie.

Art. V. - Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului general a!
municipiuiui Oneşti:

- lnstituţiei Prefectului — judeţul Bacău;

( - Primarului municipiului Oneşti;
- Direcţiei Economico-Financiare, care are obligaţia aducerii Ia cunoştinţă publică a

prezentei hotărâri;
- Cornisici de analiza ~i selecţie.

Nr. 187
din 13 julie 2021
CRI/CRI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.100 din 25 octombrie 2012

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din
foudurile bugetului local al municipiului Oneşti alocate pentru activitati nonprofit

de interes local

Consiliul local al rnunicipiului Oneşti, intrunit in sedinta ordinara in data de 27
septembrie 2016;

Având în vedere Expunerea de motive nr.66245/22.09.2016 a primarului Municipiului
Onesti ing. Nicolae Unatiuc, Raportul de specialitate nr.66246/22.09 at Serviciului buget
contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Oneşti şi Avizul Comisiei do spocialitate pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor şi disciplinei;

In conformitate cu urrnătoarele prevederi legale:
- Legea nr.350/2005 privind regimul finanţăritor nerambursabile din fonduri puMice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general;
- Legea nr. 1/2011 —Legea educaţiei naţionale;
- Legea nr.69/2000 - Legea educaţiei şi sportului;
- Ordinul A.N.8. nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
proiectelor cluburilor sportive do drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi
ale rnunicipiului Bucureşti;
- Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistcrnului do f~nanţare a
prograrnelor şi proiectelor culturale;
- Legea nr. 350/2006 — Legea tinerilor, pentru programe specifice pentru prevenirea şi
cornbaterea consumului de alcool, tutun, droguri şi de alto substanţe nocive, precurn şi a
delincvenţi în rândul tinerilor;

C - Hotărârea do Guvern nr. 1273/2005 pentru aprobarea Prograrnului naţional ‘Lăcaşurile de cult
— centre spirituale ale comunităţii;
- Ordonanţa nr.82/200 1 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile do cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
- Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- Legea nr. 205/2004 privind protecţia anirnalelor;
- Legea nr. 195/2001 — Legea voluntariatului;
- Legea 273/2006 privind frnanţele publice locale;
- I-Iotărârea Consiliului Local nr. 100/25 octombric 2012, modificată ~i completată prin
I-Iotărârea Consiliului Local nr.54/07 aprilie 2014 privind aprobarea Regulameniului privind
regimulfînantarilor nerambursabile clinfondurile bugetului local al municipiului Oneşti
alocate pentru activitati nonprojit de interes local;

- Raportul de audit public intern nr.38695/26.04.2016.
In temeiul art. 36, alin. 2 lit.b), lit.d), alin.4, lit.a), alin.6, lit.a) poLl, 4, 5, 6, 9, 10, art.45,

atin.2, liLa) din Legea nr.215/200l privind administraţia publică locată, republicată, cu
rnodificările şi completările uherioare,



HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Se aprobă completarea I-Iotărârii Consiliului Local nr. 100 din 25 octornbrie 2012
: privind aprobarea Regularnentului privind regirnial fînantarilor nerambursabile din fondurile

bugetului local al rnunicipiului Oneşti alocate pentru activitati nonprofit de interes local, astfel:
a) Punctul 6 Ia Anexa nr.ĺ Ia Regulamentului privind regimul Jinantarilor

neranzbursabile diii fondurile bugetului local al municipiului Oneşti alocate pentru activitati
nonprofit de interes local se completează cu următoarele aliniate:

,,6. Detaliaţi şi justificaţi cheltuielile prevăzute:
6.1 Surna totală prevăzută la Fiecare capitol din buget se va detalia în analitic PC fiecare
acţiune/activitate în parte din cadrul categoriei de cheltuieli ~ SC vor preciza surnele
aferente previzionate, care însumate trebuje să concorde cu surna capitolului respectiv.

Aceste sume trebuie să reiasă din calculaţii de preţ, astfel:
- In cazul serviciilor contracte Cu diverse cabinete profesionale, din calcule privind

nurnărul persoanelor beneficiare x tariful orar/pe persoană;
- In cazul bunurilor (mijloace fixe, obiecte de inventar), din calcule privind preţul

pieţei!bucată x nr. Bucăţi;
- In cazul cheltuiehior cu cazarea, masa sau transportul, din calcule privind Numărul

persoanelor beneficiare x cost/persoană x nr. de zile;
6.2 Fiecare cheltuială in parte din cadrul categoriei de cheltuieli va fi justificată astfel:
- SC va argumenta de cc este necesară achiziţia bunului/serviciului respectiv în cadrul

acestui proiect;
- Se va preciza data ultimei acbiziţii a bunurilor/serviciilor de tipul celor solicitate în

cadrul acestui proiect;(dacă in ultimii 5 ani nu au existat achiziţii sirnilare SC va
rnenţiona acest fapt);

- SC va specifica numărul de persoane care vor beneficia de serviciile respective.
b) Punctul 11.2 din Anexa nr.3 Ia Regulainentulni privind regimul Jinantarilor

nerambursabile din fondurile bugetului local a! municipiului Oneşti alocate pentru activitati
nonprofIt de interes local intitulat ,,FORMULAR PENTRU RAPORTARI
INTERMEDIARE ŞI FINALE” se coiupletează en următoarele aliniate:

- A) Se anexează in copie actele justifícative pentru cbeltuielilc efectuate: facturi,
chitanţe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.
Docurnentele justificative prezentate vor fi luate in considerare numai daca respecta
cerintele legale prevazute de OMFP 2634/2015 privind documentele financiar
contabile, adica numai in condiţiile in care furnizează toate inforrnaţiile prevăzute de
normele legale în vigoare, respectiv punctul A din Anexa nr. 1- Normele generale de
întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, precurn si cele prevazute la
art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare in mod expres la
informatiile obligatorii pe care trebuie sa le contina factura: Documentele care
stau Ia baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document
justiflcativ nurnai in condiţiile in care furnizează toate informaţiile prevăzute de
normele legale in vigoare.
- B) Beneficiarii finantarilor nerambursabile vor prezenta documentele financiar
contabile care atesta inregistrarea in contabilitate a operatiunilor econornico
fmnanciare realizate: Balanta de verificare, Notă contabila de debitare-creditare Notă
de recepţie, Bon de consum, Chitanţă, Borderou de achiziţie, Ordin de deplasare
(delegaţie), etc.



Art.2 - Anexa la Hotărârea do Consiliu local Oneşti nr.l00/25 octombric 2014 se
înlocuieşte cu Anexa Ia prezenta prezenta hotărâre.

Art.3 — Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regularnent so abrogă once alto
prevederi anterioare privind űnanţănile nerambursabile din fondunile bugetului local.

Art.4 — Pentni anul 2016 va exista o singură sesiune care va fi lansată la data do 15
noeirnbrie 2016, sesiunea din pnirnăvară fund anulată.

Art.5 - Celelalte prevedeni ale Hotărârii Consiliului Local Oncşti nr. 100 din 25
octombrie 2012 rărnân neschirnbate.

Art.6 - Pnirnarul Municipiului Oneşti şi Serviciile din cadrul Direcţiei economico
§nanciară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.? - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi se va comunica Instituţiei
Prefectului —judeţul Bacău, Pnirnarului rnunicipiului Oneşti.

Pre~edinte de ~edinţa,

Contrascmnează,

Nr.122
din 2? septembrie 2016
SD/BR



ROMÂNIA ANEXĂ
: JUDEŢUŁ BACĂU la Hotărârea nr.122

MUNICIPIUL ONEŞTI din 27 scptcmbrie 2016
CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT
privind regimul frnantarilor nerambursabile din fondurile bugetului

local al Municipiului Oneşti alocate pentru activitati nonprofit de
interes local

CUPRINS:

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
«: CAPITOLUL II: PROCEBURA BE SOLICITARE A FINANTÄRII

CAPITOLUL III: CRITERIILE BE ACORDARE A FINANŢÄRILOR
NERAMBURSABILE
CAPITOLUL IV: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR BE
EVALUARE ŞI SELECŢIONARE
CAPITOLUL V: PROCEDURA EVALUĂRII ŞI A SELECŢIONĂRII
PROIECTELOR
CAPITOLUL VI: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI BE FINANTARE
CAPITOLUL VII: PROCEDURA PRWINB BERULAREA CONTRACTULUI
BE FINANTARE
CAPITOLUL VIII: PROCEDURAL BE CONTROL SI RAPORTARE
CAPITOLUL IX: SANCTIUNI
CAPITOLUL X: DISPOZITII FINALE
ANEXE 1-10

CAPITOLUL I
. Dispoziţii generale

Secţiunea 1
Scop, obiective şi definiţii

Art.1. — (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si
a procedurii pentru atribuirea contractelor do f~nantare nerambursabila din f’onduri
publice, precum si caile do atac ale actului sau decizici autoritatilor finantatoare care
aplica procedura do atribuire a contractelor do finantare nerambursabila acordate din
bugetul local al rnunicipiului Oneşti.
(2) Obiectivele fînantarii nerambursabile din fonduri publice sunt:
k. Dezvoltarea mediulni asociativ din Miinicipiul Oneşti.
B. Promovarca activităţilor de voluntariat în Municipiul Oneşti.
C. Creşterea gradului do implicaro a cetatenilor rnunicipiului Onesti, si in special a
tinerilor, in rezolvarea problernelor localităţii.



Art.2. — In intolosul prozontului rogulamont, tormonii si oxprosiile de mai jos au
: urmatoarea sonmificatio:

a) activitate generatoare de pro ît — activitate care produce un profit in mod direct
pentru o persoana űzica saujuridica;
b) autoritatejinantatoare — Consiliul Local al Municipiului Oneşti;
c) benefîciar — solicitantul caruia i so atribuic contractul de finantarc nerambursabila in
urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile — cheltuieli care pot fi luato in considerare pentru finantarea
nerambursabila, conform anexei 5 Ia regulament;
e) contract de Jinantare neranibursabila — contract incheiat, in conditiile logii, intro
Consiliul Local al Municipiului Onoşti, in calitato de autoritate fmantatoaro si
beneficiar;
1) Jinantare neranibursabila — alocatie financiara directa din fonduri publice, in
vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoano juridice fara scop
patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau

p programe de interes public la nivelul municipiului Oneşti;
g) fonduri publice — sumo alocato din bugetul local de catre Consüiul Local al
Municipiului Oneşti;
b) solicitant — once persoana ľzica sau juridica fara scop patrimonial care dopune o
propunere de proiect.
Art.3. — Prozcntul rogulamont stabiloste procedura privind atribuirea contractului de
finantare nerambursabita.
Art.4. — Solicitantii trebuie sa Re persoane fizico sau persoane juridicc fara scop
patrimonial — asociatii on fundatii constituite conform legii — san asociatii roligioase
recunoscute conform legii.
Art.5. — Finanţările norambursabilo acordate so vor utiliza numai ponü-u programolo si
proioctole do intoros public iniţiato si organizate do c~tro acostia, în completarea
veniturilor proprii si a color prirnito sub forma do donaţii şi sponsorizări.

Secţiunea a 2-a
Domeniu de aplicare

Art.6. - Prevederile prczentului rogularnont so aplicâ pentru atribuirea oricarui contract
do finantaro nerambursabila do la bugotul local al rnunicipiului Onoşti.
Art.7. - Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de interventie in caz do
calamitate si do sprijiniro a porsoanolor Ezico sinistrato si nu aduce atingero
procodurilor stabilito prin legi specialo.
Art.8. - Finantarilo norambursabile nu so acorda pontru activitati genoratoaro do profIt
si nici pentru activitati din domoniilo roglomontato do Logoa nr. 182/2002 privind
protoctia informatiilor clasificate, cu modificarilo ultorioaro.
Art.9. - Potrivit dispozitiilor prozontului rogularnont, nu so acorda finantari
norambursabilo pontru activitati co prosupun dozvoltarea infrastructurii solicitantului,
cu oxcoptia cazului in care acoasta roprozinta o compononta indisponsabila proiectului,
fapt constatat do catro comisia do evaluaro si selectionare ulterior analizoi
documentatiei depuso do aplicant.
Art.ĺO. - (1) Domoniile pentru care se aplica prozontul rogulamont sunt:



a) Copii si tineret;
b) Protectia mediului si protectia aniinalelor;
c) Turism si activitati sportive;
d) Asociatii religioase;
e) Programe culturale;
1’) Educatie si activitati civice;
g) Social-caritabil;
h) Activităţi de promovare a Oncştiului.

(2) Activităţile eligibile sunt prevăzute în anexa nr.9 la prezenta hotărârc.

Secţiunea a 3-a
Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabilă

Art.11. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de ĺinantarc
nerambursabila sunt:

(; a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau
juridica cc desf’asoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii,
beneficiar;
b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirca sisternului
concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarca propunerilor si a
speciűcatiilor tebnice si financiare pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabila;
c) transparenta, rcspectiv punerea Ia dispozitie tuturor celor interesati a infoririatülor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabila;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfcl
incat once persoana fizica sau junidica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse
egale de a i so atribui contractul respectiv;
e) exciuderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urrnarind realizarca unui

~ interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte
do finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor
nerambursabile unci activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la
data incheierii contractului de fmantare;
g) cofinantarea, in sensul ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o
contributie de minimum 10% din valoarea totala a proiectului din partea
beneficiarului;
h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului
calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetial local.
Art.12. - Finantarea se acordă pentrLl acoperirea parţială a unui program on proiect în
baza unui contract încheiat între parti.
Art.13. - Pentru acelasi domeniu, un beneficiar flu poate contracta decat o singura
finantare nerambursabila in decursul unui an.



Art.14. - In cazul aplicarii cu mai multe proiecte Ia acelasi domeniu trebuie precizata
ordinea irnportantei br pcntru solicitant, deoarece, conform procedurii de aplicare, ccl
mult un project va f~ finantat.
Art.15. - In cazul in care un beneűciar contracteaza, in cursul aceluiasi an
calendaristic, rnai mult de o §nantare nerambursabila pentru dornenii diferite dc la
aceeasi autoritate finantatoare, nivelul frnantarii flu poate depasi o treirne din totalul
ĺ’ondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii
§nantatoare respective.

Secţiunea a 4-a
Prevederi bugetare

Art.16. - Prograrnele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru §nanţare
în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al rnunicipiului

( Oneşti, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la ebaborarca, aprobarea,
executarea si raportarea bugetului local.

Secţiuuea a 5-a
Inforniarea puhlicâ şi transparenţa decizională

Art.17. - Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privirid
finanţările nerambursabile, desenmarea membrilor comisiei de evaluare si selcctionare,
procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de
finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea fínanţatoare cu bcncficiarii, prccurn şi
rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie
informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces
Ia informaţiile de interes public.

CAPITOLUL II
Procedura de solicitare a finantärii

Art.18. - Atribuirea contractelor de finantare ncrarnbursabila se face în sistem
competitiv exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, procedura care permite
atribuirea unui contract de űnantare nerambursabila din fonduri publice, prin
selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute la punctul
3 al prirnului capitol.
Art.19. - Anual vor exista una sau rnai multe sesiuni de selectie a proiectcbor.
Art.20. - Procedura de selectie de proiecte, organizata de autoritatea finantatoare va
cuprinde urmatoareic etape:
a) publicarea prograrnului anual pentru acordarea frnantarilor nerarnbursabilc;
h) publicarea anuntului dc participare;
c) inscrierea candidatilor;
d) transmiterea docurnentatiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;



I) verificarea eligibilitatii administrative, inregistrarii si a indepiiriirii criteriiior
referitoare la capacitatea tebnica si financiara;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor pe site-ui primariei şi la avizierul Primăriei; şi în scris
celor care au fost selectaţi în timp real.
i) incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila;
j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare
nerambursabila
Art.21. - Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune intr-un singur exemplar
(original) in dosar de incopciat pe care va Ii specificat numele aplicantului, nurnărul de
file conţinut (fiecare pagină a dosarului va fi nurnerotată), precum si in format
electronic (pe suport magnetic) la registratura Primăriei municipiuiui Oneşti, situată in
B-dul Oituz, nr. 17 A, parter.
Art.22. - Documentatia va fi intoemita in limba rornana.
Art.23. - Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere ai

C continutului si trebuie sa fie serniiata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de
catre o persoana imputernicita legal de acesta.
Art.24. - Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm
pe toata durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila.
Art.25. - In vederea organizării competiţiei de selecţionare, pentru a primi finanţare,
documentaţiile prevăzute la art. 26 şi art.27 din prezentul capitol se vor depune în plic
sigilat, la termenul stabilit de catre autoritatea flnantatoarc prin anuntul de participare.
Art.26. - Docurnentaţia solicitanţilor persoane juridice va contine umătoarele acte:
a) forrnularul de solicitare a fmnanţärii confonn anexei 1;
b) abrogat;
c) declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ solicitante, conform
anexei 2
d) statutul şi certiiica~u1 de înregistrare fiscală;
e) situaţiile ĺănanciare anuale la data de 3 1 decembrie a anului precedent, înregistrate la
administraţiile finanţelor publice competente; în cazul in care accstea nu sunt

(~ finalizate, se vor depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior; sunt
exceptate ONG-urile nou înflinţate;
I) abrogat;
g) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte organizaţii şi instituţii, dacă
este cazul;
h) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 7);
i) certificate fiscale din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor de plată exigibile a
impozitelor şi taxelor către bugetul de Stat Ş1 bugetul local;
j) declaratia de impartialitate, conform anexei 4;
k) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriilc de cheltuieli
prevazute;
I) alte documente considerate relevante de catre aplicant.
Art.27. - DocumenLilia solicitantilor persoane fizice va contine urmatoarele acte:
a) formularul de solicitare a finanţării, conform anexei 1;
b) abrogat;
c) declaraţia persoanei fizice, conform anexei nr.2,



d) abrogat;
e) CV-ul coordonatorului do proioct (anoxa 7);
~ certiflcat űscal din care sa rezulto ca solicitantul flu are datorü catro stat si bugetul
local;
g) declaratia do impartilitato cofiform anoxoi nr.4;
h) copie legalizata dupa actul do identitato;
I) bugot narativ - buget prin care vor fi fundamentate toato catogoriilc do choltuieli
provazuto;
j) alto documonte considerate rolevafite de catre aplicant.

CAPITOLUL III
Criteriile do acordare a finanţârilor nerambursabile

Art.28. - Vor fi supuso ovaluării programolo şi proioctolo care mntrunosc următoarele
critorii do s&ecţionarc:

( a) programo~o şi proioctolo sufit do intoros public local;
B) oste dovedita capacitatea organizatorică şi funcţională a bencficiarului finantarü
prin:
- experieriţa în domoniul administrării altor programe şi proiocte similare;
- căilo şi modalităţile do identificare a boneficiarilor proiectului(cotatenii,cornunitatoa);
- capacitatea rosurselor umano do a asigura dosf~uraroa prograrnuîui san proiectului Ia
nivelul propus;
- oxporienţă do colaborare, partenoriat cu autorităţile publice, cu alto organizaţii
guvornamentalo şi noguvornamofitalo din ţară şi difi străinătato, după caz.
Art.29. - Toato prograrnelo şi proioctolo solocţionate în urrna triorii sunt supuso
ovaluärii. La acordarea punctajului conform griloi do ovaluaro vor fi avute în vodoro:
a) Rolovanta proioctului propus, prin raportare la obioctivolo prograrnului;
b) Rolevanta proioctului propus, pontru novoia idontificata, Ia nivol local;
c) Gradul do implicare si conlucraro dintro organizatii;
d) Claritato Si realism in alcatuirea planului do actiuno;

(H o) Claritatea, rolevanta si corolaroa bugotului Cu activitatilo propuse;
0 Dirnonsiunea impactului provazut.
Art.30. - Critoriile spocifice de evaluaro sunt stabilito la cap.V, art.44;
Art.31. - Nu sunt solocţionato programolo on proioctole aftato în una dintro
următoarolo situaţii:
a) docurnontaţia prozontată osto incomplotă şi flu rospoctă provodorile art. 21, 26 şi 27
din capitolul II;
B) au conturilo bancaro supuso procodurilor do oxocutaro silită;
c) solicitantii nu au rospoctat un contract do frnanţaro anterior (in acost caz lo va §
suspondat droptul de a participa la atribuiroa do finantaro ~0 o porioada do un an do
zilo) ;
d) solicitantii au prozontat doclaraţii inoxacto Ia o participaro antorioară;
e) solicitantii nu si-au indoplinit obligatiilo do plata oxigibilo a impozit&or, taxolor şi
contribuţiilor catro bugoml stat, bugoml local, procum si bugotul asigurărilor socia~o do
stat;



I) solicitantii nu au prevazut in statutul organizatici, activitatca corcspunzatoare
dorneniului la care doresc sa participe;
g) solicitantii flu au dorniciliul/sediul sau filiala/punctul de lucru în Municipiul Oneşti.

CAPITOLUL IV
Organizarea şi funcţionarea comisillor de evaluare şi selecţionare

Art.32. - Evaluarea şi selecţionarea prograrnelor şi proiectelor se va face de către
comisia de evaluare şi selecţionare stabilita în condiţiile prezentului regularnent.
Art.33. — Cornisia de evaluare şi selecţionare va fi forniată din 5 persoane, nurnită prin
hotărâre a consiliului local, astfel: un reprezentant al consiliului local, 2 reprezentanţi
ai primarului şi 2 reprezentanti ai societăţii civile cu experienta in dorneniul finantat.
La şedinţele comisiei pot fi invitate şi alte persoane cu experienţă în dorneniul fmnanţat,
f~ră a avea drept de vot.
Art.34. - Şedinţele fiecărei comisii sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii

( comisiei prin vot deschis.
Art.35. - Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor cornisiei,
în termen de 5 zile de la data cornunicării de către secretarul comisici a problernelor a
căror rezolvare este de competcnţa comisiei.
Art’36. - Cornunicările secretarului comisiei vor S înaintate ‘in scris Şi pe mail Ia
adresele stabilite de comrni acord cu preşedintele cornisiei.
Art.37. - Secretarul comisici va S desemnat din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate
prin hotararea Consiliului Local de numire a Comisiilor. Secretarul nu are drept de vot.
Art.38. - Fiecare membru al comisici va semna o declaraţic de imparţialitatc, potrivit
modclului prevăzut în anexa nr.8.
Art.39. - Cornisiile hotărăsc prin votul majorităţii membrilor.

CAPITOLUL V
Procedura evaluării şi a selecţionării proicetelor

p~ Art.40. - Documentaţiile de solicitare a finanţärii vor S comunicate de urgentä, pe
masura inregistrarii, secretariatului comisici de evaluare Si selectionare. Secretariatul
comisici nu va accepta documentatiile înregistrate dupä termenul limitâ corespunzator
sesiunii de Iănantare, sub sancţiunea atragcrii răspunderii administrative sau penalc,
după caz.
Art.41. — (1) Documentaţia de solicitare a finantärii este analizată de către membrii
comisici de evaluare şi sclecţionarc în termenul stabilit prin anuntul de participare şi
va fi notată potrivit critcriilor de evaluare dc catre ficcare membru.
(2) Decizia comisici de evaluare este definitiva in sistemul administrativ al cailor de
atac. Once neintclcgcrc cu privire la decizia cornisiei se poate soluţiona amiabil, prin
mediere sau poate S atacata la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii
nr. 554/2004.
Art.42. - Comisia de evaluare şi sclccţionare înaintează procesul verbal de stahilire a
proiectelor căştigătoare a procedurii de selecţie Dirccţiei Economic; Serviciului
Buget-Contabilitate din cadrul Pnimăniei Municipiului Oncşti ‘in vederea întocminii
proiectului de hotărâre de consiliu privind alocarca sumelor din bugetul local.



Art.43. - În termen de 10 zile de la data încheierii lucrărilor, secretarul comisici
comunică hi scris aplicanţilor, rezultatul sclecţiei, precum şi fondurilc propuse a
alocate.
Art.44. — (1) Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse cvaluării pe baza
următoarelor criterii din grila de evaluare:

Criteriu Pondere (%)
a) - capacitatea organizaţională 20
b) - respectarea obiectivelor programului 10
c) - calitatea proiectului propus 40
d) - calitatea rezultatelor 20
e) - capacitatea ĺinanciară 10

(2) Grila de evaluare detaliată este prevăzută în Ancxa nr. 10 ~a prezenta
hotărâre.

CAPITOLUL VI
Îneheierea contractulni de frnantare

Art.45. - Contractul se încheie între autoritatea finanţatoare şi solicitantul selecţionat,
in termen de maxim 60 de zile de la data cornunicarii rezultatului sesiunii dc selectie a
proiectelor in presa locala şi pe site-ui Primăriei Oneşti www.oncsti.ro şi scris celor
selectaţi. Se îrnputcrniceşte Primarni Municipiului Oneşti sA semneze în numele
Consiliului Local al Municipiuĺui Oneşti contractele de finanţare încheiate hi condiţiile
legii.
Art.46. - La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării, precurn şi
bugetul de venituri şi cheltuieli al prograrnului/proiectului întocrnit conform anexei 1.
Art.47. - Dispozitiile Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese
(art.66-70) şi ale Capitolului VI - Dosarul achiziţiei publice (art.211-2l5) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3412006, cu modificarile si completarile
ulterioare, se aplica in mod corespunzator si contractelor de Fnantare ncrambursabila
din fonduri publice atribuite potrivit prezentului regulament.

CAPITOLUL VII
Procedura privind derularea contractului de finantare

Art.48. - Cheltuielile eligibile vor putea fî finantate in baza unui contract de finantare
nerambursabila numai in masura in care sunt justificate si oportune si au fost
contractate in perioada executarii contractului.
Art.49. - Categoriile de cheltuieli eligibile Si neeligibile sunt cuprinse in anexa nr.5 la
prezentul regulament.
Art.5O. — (1) Autoritatea finantatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de
finantare nerambursabila ca platile catre benefkiar sa se faca in transe, in raport cu
faza proiectului si cheltuielile aferente, in üinctie de evaluarea posibilelor riscuri
financiare, durata si evolutia in timp a activitatii finantate on de costurile interne de
organizare si fiinctionare ale beneficiarului.



(2) In cazuri justificato, in í’unctio do spocificul proioctului finantat, suma alocata din
bugetul local va N virata integral, la solicitarea boneficiarului cu aprobaroa
ordonatorului principal do crodito.
Art.51. - Finantarea pontru o tranşă aforontă unoi otapo urrnătoaro a programului sau
proioctului so acordă numai după justificarea utilizării tranşoi antorioaro prin
dopunorea rapoartolor intermediare şi a documontolorjustificativo.
Art.52. — Prima transa (avans) nu poate dopasi 30% din finantaroa acordata, jar ultirna
transa do 10% din valoarea Nnantarii nerambursabilo, va N virată boneficiarului in
termen do 15 zile do la vahdaroa raportului final.
Art.53. - Amnci când, pontru îndepliniroa obligatiilor contractualo, boneüciarul
achizitionoaza, din fonduri publico norambursabilo, produso, lucrari sau sorvicii,
procodura do achizitio osto coa provazuta do Ordonanta do urgonta a Guvcrnului nr.
34/2006, cu rnodificărilo şi complotărilo ulterioaro.

CAPITOLUL VIII
Procedura de raportare şi control

Art.54. — (1) Pc parcursul dorulării contractului, solicitantii care au primit finantaro au
obligaţia să prozinto autorităţii Nnanţatoaro, urrnătoaro}o raportări:
a) raportări intermediare: vor N dopuse înainto do solicitaroa oricăroi tranşo
intormodiaro, în vodoroajustificării tranşei antorioaro;
b) raportare finală: depusă în tormon do 15 zilo do la închoierea activităţii şi va
cuprindo obligatoriu justificaroa choltuiolilor la nivolul introgului proioct cuprizand
atat Nnantaroa proprie cat si contributia PMO.
(2) Raportările vor N întocrnito în conforrnitato cu anoxa 3 Ia rogulamont, vor N dopuse
atat po suport do hartio cat si p0 suport magnetic in dosaro do incopciat, p0 caro so
spocifica nurnolo organizatici precurn Si nr. do fib continut (Necare pagină a dosarului
vaN numorotată).
(3) Raportarilo vor Ii însoţito do documentelo justificativo pontru choltuiolilo ofoctuato.
Acostoa vor N dopuso la rogistratura Primăriei Municipiului Onoşti cu adrosa do
inaintaro întocmită conform anoxoi 6 la rogulamont.
(4) In tormon do 15 zilo do la dopunoroa documontaţioi autoritatoa finanţatoaro va
răspundo bcnoficiarului în scris prin care:

a. confirrnă validitatoa raportului şi documontaţioi primito;
b. solicită clarificări suplimontaro;
c. rospingo raportul.

Art.55. - Proioctobo/programolo pontru care nu s-au dopus rapoartolo finale in tormonul
stabilit prin contract nu var obtino docontarea transei finale şi var urma procodurilo
spocifico.
Art.56. - Cornisia do Evaluaro si Solectie va stabili di.irat&o contractolor do Nnantaro
astfol incat sa asigure derularea pracodoului do Nnantaro a contractului si do docontaro
a ultimoi transo in anul calendaristic in care s-a acordat Nnantaroa, nu rnai tarziu do 15
docombrio a anului in curs.
Art.57. —. (1) Pontru justificarea choltuielibor ofoctuato, so vor prozonta următoarolo
docurnonto:



a) pentru decontarea cheltuielilor administrative şi a cheltuielilor ocazionate de
achiziţionarea de bunuri şi servicii: factură fiscală, însoţită de chitanţă/ordin de
plată/bon fiscal;
b) pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de inchiriere, ťactură fiscală,
chitanţă/ordin de plată/dispoziţie de plată (contractul de închiriere valabil pc perioada
proiectului);
c) pentru decontarea cheltuielilor privind onorariile, consultanta de specialitate,
fond premiere: document justificativ privind existenţa obligaţiei de plată, factură
fiscală (unde e cazul), chitanţă/ordin de plată/stat de plata semnat de reprezentantii
legali ai beneűciarului, însoţit de docurnentul virarnentului impozitului pe venit
(beneficiarii vor Ii alţii decât cci perrnanenţi);
d) pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: once
document fiscal care corespunde legislatiei aflate in vigoare.
e) pentru justifcarea cheltuiclilor de transport in cazul persoanelor junidice şi fizice
este necesară prezentarea foii de parcurs, impreuna cu bonurile de bcnzina aferente sau
in cazul transportului en trenul sau autocarul, biletele de calatorie şi în caz de nevoie
contract de cornodat între organizaţie şi persoană fizică sau talonu] maşinii în cazul în
care autoturismul este înscnis pe organizaţie.
(2) Data docurnentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada
desfasurarii actiunii.
Art.58. - Bunurile achizitionate în cadrul proiectului prin regirnul finantarilor
nerambursabile din fondurile bugetului local vor purta indicative din care sa rezulte ca
sunt achizitionate in cadrul progarnului de finantare de le bugetul local al rnunicipiului
Oneşti, sterna şi denumirea consiliului local şi nu pot fi vandute sau inchiriate PC 0

pcrioada dc 5 ani dc la data achizitionarii br.
Art.59. - Autoritatea finantatoare isi rezerva dreptul de a face monitorizari si
verifcari, atat in perioada derularü contractului de finantare nerambursabila, cat si
ulterior validarii raportului final, dar nu rnai târziu de S ani de Ia data validării.
Art.60. - Contractele de finantare nerarnbursabile vor prevedea, sub sanctiunea
nulitatii, calitatea Curtii de Contuni de a exercita controlul Fmanciar asupra derularii

fl. activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.
ArL61. - Regimul de gestionare a sumelor finantate si controlul financiar se realizeaza
in conditiile legii. Auditarea surnelor utilizate se va face de catre compartirnentele de
specialitate/auditorii independenti/comisii de evaluare. Dosarul complet continand
raportul final al proiectului constituie document de interes public si trebuie pastrat
timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

CAPITOLUL IX
Sancţiuni

Art.62. - Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară
intervenţia instanţei de judecată, in termen de 10 zile calendanistice de Ia data primirii
notificănii prin care părţii in culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit
obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi cornunicată in termen de 10 zile
calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a
uneia sau rnai multor obligaţii contractuale.



Art.63. - În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor
contractuale, beneficiarul finantării este obligat in termen de 15 zile să rcturnezc
ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele
bugetare ale acestuia, în vederea flnanţării altor programe şi proicctc de interes public.
Art.64. - Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii
I’inantärii datorează dobârizi şi penalităţi de întârzicre, conform legislaţiei privind
colectarea creanţelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului tocaL
Art.65. - Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract ducc la pierderea
transei finale precum si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe viitor.

CAPITOLUL X
Dispoziţii finale

Art.66. - Once comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura
de selecţie sau derularea contractelor de frnanţare Sc va transmite de către solicitanţii
finanţării sub forma de document scris. Once document scris trebuie înregistnat în

( momentul primirii Ia registratura Primariei Municipiului Oneşti, situată in B-dul Oituz
nr. 17 A, parter, cod 601032. Once document scris trebuie confirmat de pnimire, cu
excepţia documentelor care confirmă primirea.
Art.67. — Beneficianii proiectul au obligaţia respectării regulilor de vizibilitate a
proiectului prin utilizarea măsurilor de informare şi publicitate, menţionänd nurnele
finanţatorului: Consiliul Local Oneşti şi Pnirnăria Municipiului Oneşti, pe toate
materialele tipărite şi comunicatele emise de beneficiarul finanţării, aplicarea de
ectichete pe bunurile fixe şi menţionarea următorului paragraf în toate materialele
publicitare şi de corespondenţă: ,,Proiect al (numele beneficiarului) finanţat de către
Consiliul Local Oneşti şi Primăria Municipiului Oneşti.”
Art.68. — (1) Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
(2) Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile
acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2013.
Art.69. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament, astfet:
a) Anexa 1 — fornrnlar cerere de finantare;

(~ b) Anexa 2 — declaratic persoane juridice/fizice;
d) Anexa 3 — fom~u1ar pentru raportari intermediare si finale;
e) Anexa 4 — declaratie de impartialitate a beneficiarului;
I’) Anexa 5 — cheltuieli eligibile si neeligibile;
g) Anexa 6 — adresa de inaintare a raportului final sau intermediar;
ii) Anexa 7 — curriculum vitae;
i) Anexa 8 — declaratie de impartialitate a membrilor Cornisici Evaluare si Setectie;
j) Anexa 9 — activităţile eligibile;
k) Anexa 10 — grila de evaluare.

Preşedinte de şedinţă,
consilier local

Antohe Marica Loredana

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu



Anexa 1
lit Regulament

CERERE BE FINANŢARE

A. Organizaţia
Numele organizaţiei:

Adresa tie contact:
Strada: INr. Dl. Sc. Ap.
Judeţ: Localitatea: Cod:

Tipul organizaţiei:
U Asociaţie U Fundaţie U Alta (specifkaţi)

Nivelul organ izaţiei:
U Local U Judeţean U Regional U Naţional
Numărul membrilor/rnernbrii activi/angajaţilor:
Numele Băncii: Sucursala /Agenţia:
Cod IBAN (lei):
Codul Fiscal;
Telefon: Fax;
E-mail: Web:
Echipa de conducere (nume/funcţia/adresa): _____________________________

Reprezentantul legal (nume şi prenume, telefon, e-mail, semnătură):

Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei pe anul anterior:
Bugetul existent pentru anul în curs:
Data de începere a proiectului: Data de încbeiere a proiectului:
Titlul proiectului:
Coordonator proiect:
Nume Prenurne________________________________
Loc do rnuncă Funcţia



B.I.!C.l.seria Nr. eliberat de data_______________
Dorniciliul:Localitatea cod poştal_________
judeţul_________________
Str. nr. bi. sc.et. ap._____
Telefon e-mail_______________________________

B. Prolectul

1. Prezentarea organizaţiei
l.a Scop, grup ţintă vizat prin intermediul activităţilor, data de înfiinţare,

principalele rezultate obţinute, proicete derulate, frnanţări precedente - max. 25
C rânduri

l.b Echipa de coordonare - experienţă, pregătire, abilităţi.

2. TitIul proicctului

3. Descrierea proiectului

a Scopul concret a! proiectului (Scopul este stadiul în care dorim să ajungă
problema ca ui-mare a derulării protectulni)

b Justificarca proiectului — max. 2 pagini
-Prezentarea problernei cc urmează a § soluţionată prin intermediul proiectului
-Grupul ţintă, aria de desîăşurare a proiectului
-Schirnbările cc se vor produce prin implernentarea proiectului, rezultatc concrete
aşteptate
-Evaluarea rezultatelor

c Obiectivele proiectului — max. 10 rânduri

d Gralkul de activităţi a! proiectului
-calendarul activităţilor defalcat pe luni, termene, responsabili etc.

o Descrierea detaliată a activităţilor

f Aplicarea metodelor specifice cducaţiei non-formale în proiect (unde este cazul)

g Includerea persoanelor defavorizate social (dacă este cazul) - descrierea
problemelor cu care se confruntă, în cc mod proiectul propus contribuie Ia
dezvoltarea persoanelor vizate, tabel cu persoanele incluse



h Vizibilitatea proiectului - Măsurile prevăzute pentru promovarca proieetului în
comunitatea oneşteană

I Impactul proiectului

j Parteneri - crearea unui tabel nominal cu partenerii atraşi în proiect şi
descrierea responsabilităţilor fiecăruia dintre aceştia (se anexează contractele
semnate cu partenerii)

4. Sustenabilitatea proiectului

5. Bugetul proiectului

Cazare
ľ

) ransport

6. Detaliaţi şi justificaţi cheltuielile prevăzute:
6.1 Surna totală prevăzută la fiecare capitol din buget se va detalia în analitic pe
ficcare acţiune/activitate în parte din cadrul categorici de cheltuieli ~ so vor
preciza surnele aferente previzionate, care însurnatc trebuie să concorde cu
suma capitolului respectiv.

Aceste sume trebuie să reiasă din calculaţii de preţ, astfel:
- In cazul serviciiĺor contracte cu diverse cabinete profesionale, din calcule

privind nurnărul persoanelor beneficiare x tariful orar/pe persoană;

(~‘ Capitol de Categoria Buget total Contribuţia Contribuţia
buget de sohcitată organizaţiei Đvs.

cheltuială (RON) (RON) (RON)
Onorarii
Comunicaţii
(telefon, poştă)
Cheltuieli adrn.
(chine,_întreţ.)
Consurnabile
Echiparnent
(daca osLo cazul)
Publicaţii
P ublici[atc
Senvicii__________

Masă
Alto cheltuieli

Total



- Tn cazul bunurilor (rnijloaco fix; obiocte do inventar), din calcule privind
preţul pieţci/bucată X nr. Bucăţi;

- Tn cazul cheltuielilor cu cazarea, masa sau transportul, din calcule privind
Nurnărul persoanelor beneflciare x cost/pcrsoană x nr. do zilo;

6.2 Fiecare cheltrnală în parte din cadrul categoriei do cheltuieli va § justiťicată
astfel:
- Se va argurnenta do cc esto necosară achiziţia bunului/serviciului respcctiv

în cadrul acestui proiect;
- Se va preciza data ultimei achiziţii a bunurilor/serviciilor de tipul Color

solicitate în cadrul acestui proiect;(dacă în ultirnii 5 ani flu au existat
achiziţi sirnilaro se va rnonţiona acest fapt);

- So va spocifica nurnărul do porsoano care var bonoficia de sorviciilo
respective.

7. Alţi finanţatori (Procizaţi dacă aţi solicitat fonduri pontru acest proioct şi altor
űnanţatori şi care este stadiul acestor cereri).

8. Ordinea de prioritate (în cazul în care aţi aplicat rnai multe proiccte Ia această
rundă vă rugărn să precizaţi ordinea irnportanţci br pentru durnneavoastră, luând în
considerare procedura do aplicare):

9. Domeniul pentru care se aplică:

Declarăm pe proprie răspundere că cole do mai sus sunt conforme cu realitatea.

Nurnele coordonatorului de proioct Proşedinte (Director) organizaţie

S enmătura___________________ Scrnnătura

Ştampila

Data______

Locahtatea



Anexa 2
Ia Regulament

DECLARAŢIE

Subsemnatul , dorniciliat în localitatea , str

nr , bi .... , ap ...., sectorul/judeţul , codul poştal , poscsor a~ actului

de identitate seria nr , codul numeric personal , in calitate de

reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei , declar pe propria

răspundere că nu rnă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una

dintre urrnătoarele situaţii:

a) în incapacitate de plată;

b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;

c) nu am încălcat/a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din

fonduri publice;

d) nu stint vinovat dc declaraţii false en privire la situaţia economică;

e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul locale san fondurile speciale;

() nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune,

delapidare, dare san mare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz dc fals, deturnare de

fonduri;

g) nu am beneficiat in cursul acestui an fiscal pentru activitatea mentionata in cererea

de fmantare (Anexa 1 din Regulamentul privind regimul fmantarilor nerambursabile

din fondurile bugetului local al rnunicipiului Oneşti alocate pentru activitati nonprofit

dc interes local) de o alta finantare de la bugetul local sau bugetul de stat;

h) nu încalc prevederile Legii 350/2005, art. 12, aIm 2) potrivit căruia - ‘‘în cazul in

care mi benejiciar contracteaza, in cursul aceluiasi an calendaristic, mai mult de o

Jinantare nerambursabila de Ia aceeasi autoritate Jinantatoare, nivelul Jinantarii nu

poate depasi o treinie din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate

amtal in bugetul autoritatiijinantatoare respective”.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infřacţiunea de thIs

în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este cornplctă şi corectă.

Sernnătura Data



Anexa 3
Ia Regulament

FORMULAR PENTRU RAPORTĂRI INTERMEDIARE ŞI FINALE

Contract nr incheiat in data de
Organizaţia
- adresa
- telefon/fax
Denumirea Proiectului
Data înaintării raportului

I.Raport de activitate
1.Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocrnirii raportului:

( (Descrierea nu va depăşi două pagini şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de
ansamblu a derulării prograrnului/proiectului şi verifkării realităţii prestaţiilor:
beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.).
2.Realizarea activităţilor propuse:
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DAI’NU
Dacă NU, propuneţi rnăsurfle cc urrnează a fi luate în continuare pcntru rcalizarea
tuturor activităţilor prevăzute în contract)
3.Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consenmate în raport cu fiecare
activitate desfăşurată, în concepte rnăsurabile, indicatori de eficienţă şi grafic de
activităţi realizate până la momentul depunerii raportului. Anexaţi docurnente
relevante, după caz.)
II.Raport financiar
1.Date despre finanţare:
- valoarea totala a proiectului , conform contractului de finantare nr._din_____
- cheltuieli cumulate la data intocmirii raportului: _______________ , din care:
- §nanţate din contributia proprie a Beneficiarului: _____________

- finanţate din sume de la bugetul local in baza contractului de fînantare:

Prevederi conform
Nr. . bugetului anexat la Executie

Categoria Total TotalCrt. contract
bugetara . . . . buget . . . . Executie

Contnbuţia Contnbuţia Contribuţia Contribuţia
PMO beneficiarului PMO beneficiarului

Inchirieri
2 Onorarii/ fond

premiere
3 Transport
4 Cazare şi rnasă
5 Consumabile
6 Echipamente



7 Servicii
Administrative

9 Tipărituri
10 Publicitate
11 Alte cbeltuieli

(se vor
noniinaliza):
TOTAL
PROCENT -

% 100

2.Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate:
.- A) Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi,
chitanţe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.

C Docurnentele justificative prezentate vor fi mate in considerare nurnai daca respecta
cerintele legale prevazute de OMFP 2634/2015 privind documentele financiar
contabile, adica numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de
normele legale în vigoare, respectiv punctul A din Anexa nr. 1- Normele generale de
întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, precum si cele prevazute la
art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare in mod exprcs la
informatiile obligatorii pe care trebuie sa le contina factura: Documcntele care
stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document
justifîcativ numai în condiţiile în care üirnizează toate inforrnaţiile prevăzute de
normele legale în vigoare.
- B) Benelăciarii finantarilor nerambursabile vor prezenta documentele financiar
contabile care atesta inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare
realizate: Balanta de verif9.care, Notă contabila de debitare-creditare Notă de recepţie,
Bon de consum, Chitanţă, Borderou de achiziţie, Ordin de deplasare (delegaţie), etc.

3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat
‘~ maijos):

Nr. Categoria Nr.si data Unitatea Suma Contributie Contributie
crt. cheltuieli document emitenta totala PMO Aplicant

Reprezentantul asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/cultului
(numele, prenumele şi senmătura)

Coordonatorulprogramului/proiectului
(numele, preniimele şi semnătura)

Responsabilul ťrnanciar al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/cultului
(numele, prenumele şi semnătura)

Data Ştampila



Anexa 4
la Regulament

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezinta conflict de interese once situatie care ii impiedica pc beneĺ’iciar in once

moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si

situatia in care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane

implicate in implementarea proiectului poate § compromisa din motivc familiale,

politice, econornice sau once alte interese cornune cu 0 alta persoana.

Subsenmatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a

organizatiei solicitante in ceea cc priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau

toate masunile preventive necesare pentru a evita once conflict de intcrese, asa cum

este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa inf’orrnez autoritatea

finantatoare despre once situatie ce genereaza sau an putea genera un asernenea

conflict.

Numele si prenumele:

Functia:

Semnatura si stampila:



Anexa S
Ia Regulament

CATEGORII BE CHELTUIELI ELIGIBILE

- Administrative: chine sediu, apa, canal, electricitate, comunicatii, gaze, costuri de

incaizire (se vor deconta ebeltuicli administrative în limita a 30% din valoarea

finanţării);

- Inchiricri: echiparnente, rnijloace de transport, sali de activitati (serninarii, cursuri,

expozitii, etc.);

- Onoraril, fond premiere pentru personalul de speciahtate direct implicat in proiect;

- Transport: bilete si abonarnente transport, transport echiparnente si materiale,

bonuni de benzina. TransporM se va realiza pe cat posibil cu cele rnai icťtinc mijloace

de transport, la clasa a doua;

- Cazare si masa: cazarca si masa aferenta persoanelor implicate in derularca

proiectului;

- Consumabile: hartie, toner, cartus imprirnanta, markere, etc.;

- Achiziţii echipamente: flU SC acordă fmnanţări nerambursabile pentru activităţi ce

presupun dezvoltarca infrastructunii solicitantului, cu cxccpţia cazului în care aceasta

reprezintă o componentă indispcnsabilă a proiectului;

- Achiziţii servicii: once activitate prestata de o persoana juridica sau fizica, care nu

se incadreaza Ia categoniile onoranii. Exemple: traduceni, tehnoredactare, developani

C §lme foto, coniisioane bancare, montaje §lrne, reparatii, intretinerea aparaturii, etc.;

- Tiparituri: brosuni, pliante, fluturasi, manuale, afise, etc.;

- Publicitate: actiuni prornotionale ale proiectului/programului;

- Taxa pe valoarea adăugată (TVA);

- AIte costuri: tot ceea cc flu poate intra in categoniile rnai sus mentionate, dar care se

justif’ica pentru activitatile proiectului.

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

Ľ Cheltuieli cu personalul

Ľ Cheltuieli cu intretinerea si reparatia rnijloacelor fixe (exceptie culte)

Ľ Achizitii de terenuri, cladiri



Anexa 6
la Regulament

Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar

!! Antet aplicant !!

Catre,
Priwaria Munieipiului Oneşti

Alaturat va inaintarn raportul narativ si financiar privind proicetul inregistrat cu nr.

, avand titlul __________________________________________ care a

avut/are lao in , in perioada ____________ in valoare do

Nr. file Ia dosar

Data:_______________

Reprezentant legal Coordonator proiect,

Numele si prenurnele______________ Numele si prenumele

Semnatura ___________ Seninatura ____________

Stampila organizatiei



Anexa 7
Ia Regulament

euiűj~ass

Cu rn cul urn vitae Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vez~ instrucţiunfle)
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facuitativă, vezi instrucţiunile)

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiuriile)
Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi Mobil: (rubrică facultativă, vezi

instrucţiunile) instrucţiunile)
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

E-ma~l(urD (rubrică facultativă, vezi instrucţiuniie)

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Data naşterH (rubrică facultativă, vezi instrucţiuni~e)

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Locul do muncă vizat I (rubrică facultativă, vezi instrucţiunhle)
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesion&ă relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiuriile)

Funcţia sau postul ocupat
Activítäţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţio şi formare

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de invăţământ şi program do formare profesională absolvite,
incepând cu cel mai recent (vezi instrucţiunile)

Calificarea I diploma obţinută
Disciplinele principale studiatel

competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare [
Nivelul ?n clasificarea naţională sau (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

LimbaQ) maternă(e) Precizaţi Iimba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

LimbaQ) străină(e) cunoscută(e)



[ ÎnţelegereAscullare Citire Participare Ia
conversaţie

(~ Nivelul Cadrului European Comun de Referin(ă Pentru Limb! Sĺrăins

Cornpetenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice

AJte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Anexe

Deacrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul in care au fost dobândite. (Rubrică facultatívă, vezi
instrucţiunile)

Descrieţ~ aceste competenţe şi indicat) contextul in care au foal dobândite, (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au foal dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul in care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul in care au foal dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul in care au fost dobânđite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conciucere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

lncludeţi aid once alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemp~u: persoane de
contact, refeninţe etc. (Rubnică facultativă, vezi instrucţiunile)

bnumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubnică facuitatívă, vezi instrucţiunile)

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba
Limba

Discurs oral
Scriere

Expnimare scnis•

r [



Anexa 8
Ia Regulament

DECLARAŢIE BE IMPARŢIALITATE

Subsemirntul deţin, ca membru al Cornisiei de evaluare şi

selecţionare a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot prirni

finantare de la bugetul local al municipiului Oneşti, calitatea de evaluator al

programelor/proiectelor înaintate comisiei.

Declar prin prezenta că nici eu şi nici soţullsoţia, rudele sau afinii mci până la gradul al

C II-~ea inclusiv nu avem nici un interes pa~imonial sau nepatrimonial în legătură

cererile de acordare a fmanţärii integrale sau parţială a proiectclor/prograrnelor de

interes public, îi~aintate Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor

neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finantare de Ia bugetul local al

municipiului Oneşti.

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi

evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage

din comisie.

Data

Semnătura



Anexa 9
Ia Regulament

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

I.COPII SI TINERET
a) Cursuri, formari, training—un, serninarii pentm tineri;
b) Campanii de voluntariat;
c) Campanii do canitate care sa implice tineni;
d) Schimburi de expenienta cu organizatii din tara sau din strainatate;
e) Infiintarea do centre do tineret/voluntaniat;
I) Organizarea do festivaluni, sarbatoni destinate tinerilon;
g) consultani publice pe temo do tinerot;
h) Campanii do informane si prevonire pe diferite teme do interes pentru tineni;

( i) Scoli, universitati do vara;
j) Activitati sau concursuni civico, de mentorat, de consiliere profesionala, culturalo,
sportive, sanatate, de timp liber, artistico destinate tinonilor.
k) Activitati pentru copii.

II. PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA ANIMALELOR
a) Organizarea do activităţi directe I evenimonto en impact direct şi măsurabil la
nivelul municipiului Oneşti: igienizări, plantări, amenajări de spaţii verzi, ecotunism,
amonajăni conexe problematicii do mediu (piste si parcaje pontru biciclete, puncte de
colectare, locuri de joacă, puncte do monitorizarc, trasee turistice, amenajare locuni
picnic etc.), întâlnini, expoziţii, concunsuri şi alto activităţi directe conexe protecţiei
rnediului.
b) Organizarea do activităţi educative cu tematică do mediu, pentru copii, tineni şi
adulţi
c) Elaboraroa unor materiale informative şi de promovare (broşuni, pliante, af~o,

(~ produse şi mateniale multimedia, cataloage etc.)
d) Organizanea ianor seminanii, instruiri san conferinţe pentru specialiştii do mediu
Activităţile trebuie să aibă legătură cu tematica rnanagcmentului eficient privind apa,
aerul, solul, tenenunile, energia, transportunile, habitatelo, sau cu educaţia pentru
mediu.
e) Activitati specifice protectiei animalelor.

III. TURISM SI ACTIVITATI SPORTIVE
a) organizarea de concursuri sportive de nivel local, judetean, regional, national sau
international;
b) programe de consticntizare a irnportantei spontului si promovare a activitatilor
sportive;
c) progname de administrare si valorificare eficienta a bazelor sportivo care exista in
municipiul Onosti;
d) alte activitati sportivo.



IV. ASOCIATII RELIGIOASE
a) punerea in valoaro a lacasurilor do cult si monurnentelor roligioase;
b) polorinaje;
c) procesiuni roligioaso;
d) activitati cornernorativo si finatropico;
e) tabero san intalniri cu tomatica roligioasa.

V. PROGRAME CULTURALE
a) sirnpozioane;
b) concursuri;
c) recitaluri si concerto;
d) lansari do carte;
o) editari do carti si publicatii;
f) aniversari jubiliare cornomorari;
g) intalniri cu personalitati stiintifíce si culturalo;

C~ h) variate oxpozitii do arta si cultura;
i) arta fotograf’ica;
j) vernisaje do pictura;
Ic) fostivaluri si manifestari artistice;
1) manifestari culturalo in Lara si in strainatato;
in) oxcursii educative si schimb cultural;
n) achizitii, rolocari, reparatii do monumonte istorice.

VI. EDUCATIE SI ACTIVITATI CIVICE
a) organizarea de manifestări - dezbateri, simpozioane, confcrinţo, dialoguri publicc —

în scopul cunoaşterii principiilor dernocraţiei, a logilor econornice şi sociale, prccurn şi
a mijloacclor do acţiuno privind transfoni~area sociotăţii oncştone, în acord cu
logislaţia rornâneasca şi implicit cea europeană;
b) proiocte şi acţiuni care vizoază educarea cotăţonilor în coca cc privoşte
cornpetenţolo şi atribuţiile autorităţilor publice, rezolvarea amiabila a conflictelor si
mediore;

‘~‘ c) realizarea do studii, analize şi cercetări;
d) iniţiorea şi/sau organizarea do întâlniri între cetăţoni şi reprozontanţii autorităţilor
publice localo şi centrale;
e) organizarea do dozbatori şi sondajo do opinie pe problome do intoros public;
f) instituiroa unor promii anualo pontru activităţi civice;
g) susţinoroa înfiinţării do noi organizaţü noguvornarnontalo, reprozontative pontru
interosolo cotăţonilor;
h) alto activităţi educative.

VII. SOCIAL-CARITABIL
a) prornovaroa solidaritatii si intrajutorarii urnano in lupta cu boala, suforinta,

saracia, inochitatea sociala.
b) cooporarea cu autoritatilo locale in identificaroa si ajutorarca mombrilor

cornunitatii.



c) consultanta si consiliere persoanelor cu nevoi speciale, in dificultate materiala
sau sociala, in domeniul asistentei sociale.

d) Dezvoltarea do sorvicii sociale având dropt scop prevonirea şi combatcrca sărăciei şi
riscului do exciuziune socială.

e) Programo care asigură îngrijiroa, creştorea, formaroa, dezvoltarea şi educarca copiilor
în cadrul propriilor familii.

I) Programe care să asigure îmbunătăţiroa reţoloi do servicii sociale pentru copilUl lipsit
temporar sau definitiv do părinţii săi.

g) Dozvoltaroa sorviciilor sociale destinate victimelor violenţei în familie.
h) Programo Care să asigure îmbunătăţiroa roţolei do sorvicii sociale destinate persoanolor

CU dizabilităţi.
i) Programo care să asigure croşterea calităţii vioţii persoanolor vârstnice din municipiul

Oneşti.
j) Programe care să asiguro formarea Continua a porsoanelor angajato în sistemul do

asistenţă socială în baza unui plan do formaro adaptat nevoilor specificc rolului şi
statutului fiecărui angajat şi realizarea do schimburi do exporionţă şi bune practici
naţionalo şi internaţionalo.

k) Crearea unui sistem do stnicturi partenorialo roalo şi activo CU societatea civilă pontru
acoporirea novoilor zonale do servicii sociale, permanent (CL, DGASI’C, APL, ONG
şi alto instituţii interesato).

I) Dezvoltarea do partonoriato public - privat pontru dozvoltarea do grupuri do ajutor
mutual pentru porsoanole depondento (alcool, droguri, alto substanto).

VIII. Promovarea Oneştiului
a) evenirnente şi activităţi do prornovare şi valorificare a oportunităţilor

econornice, culturale şi sportive din Oneşti, în mcdii exterioare ora’şului;
b) realizarea do materile do promovare a Oneştiului;
c) alto activităţi care aduc plus valoare Oneştiului



Anexa 10
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Grila de evaluare

CRITERIU BE EVALUARE PUNCTAJ
CAPACITATEA ORGANIZATIONALA 20
- relevanta organizatiei in domeninl pentru care a aplicat 3
- experionta rolovanta in implomontarea do proiocto cu 7
F nantare nerambursabila
-oxperionta ecbipei de coordonare 5
- vizibilitatea si transparenta organizatiei in mediul onestean 5
RESPECTAREAOBIECTIVELOR PROGRÁMULUI 10
- project de interes local 2
- relevanta fata do obioctivole prozontului program 8
CALITATEA PROIECTULUI PROPUS 40
- parteneriat cu alte institutii/organizatii locale 2
- calitatea parteneriatelor 5
- calitatea programului do activitati 6
- calitatea otapei do ovaluaro 3
- abordarea unor tome de interes local 6
- aplicarea metodelor de invatare non-formala 5
- promovarea dozvoltarii socialo si porsonalo a bonoficiarilor 5
- includorea in proioct a persoanolor dofavorizato social 6
- vizibilitatea proiectului 2
CALITATEA REZULTATELOR 20
- impactul proiectului propus 10
- sustonabilitatea proioctului 10
CAPACITATEA FINANCIARA 10
- raportul cost-oficienta al bugotului propus 5
- capacitatea de a sustine Financiar proiecml 5
TOTAL 100

Punctajul minim pontm aprobarea proioctului osto do 55 de puncte din maximul do 100 si
minim 21 do puncte Ia capitolul CALITATEA PROIECTULUI PROPUS.
Punctajul maxim care poate fi atins de un proiect este do 100 do puncte.
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