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RAPORT DE SPECIALITATE
Pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de
la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local
Avand in vedere prevederile Legii nr.350/2005 cu privire la regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general ,
Primaria Orasului Avrig, lanseaza in anul 2017 procedura pentru atribuirea contractelor de
finantare nerambursabila.
Conform prevederilor de mai sus s-a elaborat ghidul solicitantului privind regimul
finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Local Avrig alocate pentru
activitati nonprofit de interes local pentru anul 2017.
Tinand cont ca in anul 2017 prin HCL nr.72 a fost aprobata agenda de activitati si
parteneriate ale bibliotecii, agenda cultural sportiva pentru anul 2017, activitati care au fost
cuprinse in prevederile bugetare astfel prin HCL Avrig nr.52/2017 a fost aprobat bugetul de
venituri si cheltuieli al Orasului Avrig pentru anul 2017, astfel au fost alocate sume pentru
realizarea obiectivelor de interes local aprobate pe Agenda Culturala a Orasului Avrig.
Este de mentionat faptul ca nu intră sub incidenţa acestei proceduri de finanţare
proiectele şi programele organizaţiilor neguvernamentale care:
- au ca obiect susţinerea pe termen lung a unor servicii de interes public;
- nu aparţin exclusiv unor organizaţii neguvernamentale ci sunt acţiuni în parteneriat
între acestea şi autorităţile locale.
- Sunt derulate de asociatii si fundatii cu personalitate juridica cu scop nepatrimonial
infintate in temeiul OG nr.26/2000 cu modificarile ulterioare, la care Consiliul Local
Avrig are calitatea de membru fondator, membru asociat sau care sunt beneficiare ale
unui drept de folosinta gratuita asupra unor imobile proprietatea Orasului Avrig, si
care are ca scop promovarea traditiilor locale, a culturii si a activitatii sportive in
Orasul Avrig.
In vederea selectarii proiectelor se va elabora Ghidul solicitantului si Metodologia de
atribuire a contractului de finantare nerambursabila din fondurile publice ale Consiliului Local
Avrig alocate pentru aceste activitati nonprofit de interes local pentru anul 2017.
Acestea au ca scop stabilirea principiilor cadrului general si procedurilor specifice
pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice si pentru
implementarea acestora.
In cadrul atribuirii acestor fonduri nerambursabile sunt stabilite obiectivele si
domeniile de activitate, dupa cum urmeaza:
1.Obiectivul general al programului:Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea
stimularii contributiei sectorului nonprofit la cresterea si incurajarea participarii active a
cetatenilor la viata comunitatii:

2.Domenii:Social, Educational, Drepturile omului, Sport, Cultura Culte, Sanatate,
Protectia Mediului
3.Activitati care nu sunt eligibile:
-sponsorizari individuale
-burse individuale pentru studii si pentru cursuri de instruire
-activitati de educatie formala pentru elevi si studenti inclusi in sistemul de invatamant
-activitati comerciale care sa genereze profit
-activitati de acordare de finantare nerambursabila sau imprumuturi pentru alte organizatii
-proiecte care se vor concentra exculusiv pe achizitionarea de echipamente sau pe imbunatirea
infrastructurii
-proiecte care promoveaza activitati politice sau ideologice
-activitati care au beneficiat de finantare nerambursabila de la UAT Avrig in decursul
aceluiasi an calendaristic
4.Alocarea se va realiza conform ghidului de finantere aprobat prin regulamentul anexa
la proiectul de hotarare.
5.Marimea finantarilor nerambursabile:-valoare minima -5.000 lei
-valoarea maxima -100.000 lei
6.Ghidul solicitantului are urmatoarele anexe:
Anexa 1-cererea de finantare
Anexa 2-declaratie pe proprie raspundere
Anexa 3-declaratie de impartialitate
Anexa 4-CV Solicitantului coordonator de proiect
Anexa 5-Bugetul de venituri si cheltuieli
Anexa 6-Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile
Anexa 7-Formular pentru raportari intermediare si finale
Anexa 8-Adresa de inaintare a raportului finl sau intermediar
Anexa 9-Declaratie de impartialitate a membrilor comisiei de evaluare si selectionare
Anexa 10-Ghidul solicitntului si adresa privind documentele pe care le contine dosarul de
finantare
7.Evaluarea proiectelor pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabile.
In vederea evaluarii si selectarii proiectelor se va reuni Comisia de evaluare si
selectionare apobata, dupa care la propunerea comisiei se va semna contractul de finantare.
Tinand seama de prevederile:
- Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificari si completari
In temeiul art.36 alin.( 6)lit.a) pct.5 si 6, art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
Propun Consiliului Local, sa adopte o hotarare in sensul aprobarii unui regulament impreuna
cu ghidul de finantare in acest sens:
1. Sa aprobe Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursarilor alocate de la
bugetul local al Orasului Avrig pentru activitati nonprofit de interes local, care contine si
ghidul de finantare cu toare documentele necesare in vederea depunerii.
2. Sa aprobe modelul de Contractul cadru de finantare nerambursabila din bugetul local
al Orasului Avrig,
3.Sa constituie comisia de evaluare si selectie a proiectelor depuse .
Compartiment juridic, Pavel Virginia

