Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 158/03.05.2019
HOTĂRÂRE
(Proiect)
Referitor la: aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru anul 2019
Consiliul Local al Municipiului Slatina, întrunit în şedinţa
__________2019;

_____________ din data de

Având în vedere:
- prevederile H.C.L. 88/08.04.2019 referitoare la aprobare Buget local venituri şi cheltuieli pe anul
2019;
- expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Slatina nr.35973/03.05.2019;
- referat de specialitate al Serviciului Cultura Sport cu nr.35976/03.05.2019;
- avizul favorabil al Comisiei de buget finanţe;
- avizul favorabil al Comisiei juridică şi de disciplină;
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport;
În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 1, art.36, alin.1 şi alin.6 lit. a), pct.1 şi pct.5 din Legea
350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati non-profit
de interes general, coroborat cu art.45 alin.1 si art. 115 al. 1, lit. b. din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Programul anual propriu al Consiliului Local al municipiului Slatina de finanţare
nerambursabilă în condiţiile Legii nr.350/2005 pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de
la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Prezentul Program va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, in cel mult
30 de zile de la aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al municipiului Slatina.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Slatina prin Serviciul
Cultura Sport.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcţia Generala Economică;
- Serviciul Cultură, Sport;
- Serviciul Financiar – Contabil.
Iniţiator,
Viceprimar,
Gigi Ernes VILCELEANU

Avizat de legalitate
Secretarul Municipiului Slatina
Mihai-Ion IDITA

Anexa 1. la H.C.L. _____________2019
Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la
bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2019
Autoritatea finanţatoare: Consiliul Local al municipiului Slatina, în temeiul calităţii sale de
autoritate finanţatoare, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general în
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general. Informaţii generale privind autoritatea finanţatoare:
Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Local al Municipiului Slatina
Cod Fiscal: 4394811
Adresa: Str. M. Kogălniceanu, Nr. 1, Slatina, OLT
Număr de telefon: 0249/439.377 ; Fax: 0249/439.336.
Domeniul de intervenție selectat: cultural, social, sportiv, culte religioase, învăţământ, sănătate,
mediu etc., fară defalcare sume pe domeni.
Scopul Programului: stimularea persoanelor fizice sau juridice fară scop patrimonial din municipiul
Slatina în realizarea unor obiective de interes public.
Obiectivul general: îmbunătăţirea calităţii vieţii slătinenilor prin susţinerea iniţiativelor organizaţiilor
neguvernamentale şi cetăţenilor în activităţi de interes public/ sociale.
Obiective specifice:
- menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor din municipiul
Slatina prin încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive;
- stimularea participării slătinenilor la viaţa culturală prin diversificarea ofertei culturale;
- stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în valorificarea potenţialului cultural din
municipiul Slatina.
Beneficiari direcţi:
Beneficiarii direcţi sunt persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii
constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii.
Beneficiari indirecţi:
Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii municipiului Slatina, participanţi la activităţi
social-culturale şi sportive.
Durata Programului: anul 2019
Bugetul Programului: 844.000 lei
- pentru domeniile de aplicare: sport, cultural, social, culte religioase, învăţământ, sănătate,
mediu etc.
- Sumele nu sunt defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finantate.
Procedura aplicată: finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va
face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul Local reprezentat de
primarul municipiului Slatina, şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.
Etapele privind procedura de selecţie de proiecte:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) înscrierea candidaţilor – la solicitare;
d) transmiterea documentaţiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi
financiară;

g) g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.
Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică fără scop
patrimonial ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor
care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea
contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a
criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă astfel încât orice persoană fizică sau
juridică fără scop patrimonial ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui
contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general,
regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la
aceeaşi autoritate finanţatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei
activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum
10% în numerar sau natură din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.
Criterii şi condiţii de acces la fondurile publice pentru finanţări nerambursabile care trebuie
îndeplinite cumulativ:
a) să facă dovada depunerii situaţiei financiare pentru anul 2018 la organul fiscal competent (Directia
Generala Economica a Primariei municipiului Slatina si ADMINISTRATIA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE OLT)
b) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Consiliul
Local al municipiului Slatina;
c) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile
către asigurările sociale de stat;
d) să nu se afle în litigiu cu Consiliul Local al municipiului Slatina;
e) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
f) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum şi a legii;
g) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% (în numerar sau în natură) din valoarea
totală a finanţării;
h) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de
dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) să aibă prevăzut în statutul organizaţiei, activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc să
participe;
j) j) să aibă sediul/domiciliul sau filială în Municipiul Slatina;
k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;
l) să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională, sa nu fi mintit in declaratii sau să nu-şi fi
îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care
autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens.
Pentru aceeaşi activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare
nerambursabilă de la Consiliul Local al municipiului Slatina în decursul unui an fiscal.
În cazul în care există un singur participant, procedura de selecţie de proiecte se va repeta. În cazul în
care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Consiliul Local al
municipiului Slatina are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile
legii.
Consiliul Local al municipiului Slatina are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea
clarificării,

documentaţia pentru prezentarea şi elaborarea ofertei şi este obligat să comunice în scris tuturor
solicitanţilor orice astfel de completare.
Publicarea acestui program anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile nu creează Consiliului
Local al municipiului Slatina obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.
Prezentul Program va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, in cel mult 30

de zile de la aprobarea bugetului propriu al autoritatii finantatoare pe anul in curs.

Primăria municipiului Slatina
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Nr. 35973/03.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitor la: aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru anul 2019
Consiliul Local al municipiul Slatina îşi propune să sprijine organizaţiile neguvernamentale,
asociaţii sau fundaţii, culte religioase şi persoanele fizice, în derularea de acţiuni cu caracter specific
domeniilor: cultural, social, sportiv, culte religioase, învăţământ, sănătate, mediu etc. pentru că
iniţiativele în spaţiul public reprezintă un motor al progresului şi pot răspunde la multe dintre problemele
comunităţii locale.
Conform prevederilor art. 15, alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general, Consiliul Local al
municipiul Slatina, în calitatea sa de autoritate finanţatoare, trebuie să stabilească anual programul
propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile care va cuprinde scopul şi obiectivele acordării
finanţărilor nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul şi procedura aplicată.
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de
proiecte, în limita fondurilor publice alocate prin bugetul aprobat prin

H.C.L. nr.88/08.04.2019

referitoare la aprobare Buget local venituri şi cheltuieli pe anul 2019, cu respectarea principiilor de liberă
concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere a cumulului,
neretroactivitate şi cofinanţare.
Suma alocata pentru anul 2019 nu este defalcata pe domenii de aplicare.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea
Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul
local pentru anul 2019, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

Viceprimar municipiul Slatina,
Gigi Ernes VÎLCELEANU
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Nr.35976/03.05.2019

Referat de specialitate
Referitor la: aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru anul 2019
Având în vedere :
- prevederile H.C.L. 88/08.04.2019 referitoare la aprobare Buget local venituri şi cheltuieli pe anul
2019;
- necesitatea promovării în anul 2019 a unor acţiuni de interes general la nivel local în
domeniile: cultural, social, sportiv, culte religioase, învăţământ, sănătate, mediu etc.;
- faptul că Primăria municipiului Slatina şi Consiliul Local îşi propun să sprijine organizaţiile
neguvernamentale, asociaţii sau fundaţii, culte religioase şi persoanele fizice, în derularea de acţiuni
cu caracter specific domeniilor: cultural, social, sportiv, culte religioase, învăţământ, sănătate, mediu
etc. pentru că iniţiativele în spaţiul public reprezintă un motor al progresului şi pot răspunde la multe
dintre problemele comunităţii locale;
În temeiul :
• prevederilor art. 15 alin.1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general, autorităţile
finanţatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, în
condiţiile prezentei legi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult
30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorităţii finanţatoare;
• prevederilor art. 36 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
conform căruia,
„Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei
publice locale sau centrale”; • prevederilor art.36, alin.2, lit.b), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, conform căruia:
„Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:.....b) atribuţii privind dezvoltarea
economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului”;

Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor.

Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a programului anual pentru
acordarea de finanţări nerambursabile, nu creează autorităţii finanţatoare obligaţia de a efectua
respectiva procedură de selecţie.
Faţă de cele prezentate mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru anul 2019.

Şef Serviciu Juridic, APL
Mihaela OTINCELESCU

Şef Serviciu Cultură, Sport
Livia Mihaela POPA

Întocmit,
Inspector de specialitate
Alin Romeo Angel RADU

