
v

Consiliul Local al

HOTARAREA NR. 16012014

pentru modificarea pi completarea H.C.L . nr.28L12013 pentru instituirea
Programului de finan(are nerambursabili din bugetul local al municipiului

Sfintu Gheorghe, pentru activitlfi nonprofit pentru tineri
,,Sfintu Gheorghe SPrijini Tinerii"

consiliul Local a Municipiului Sffintu Gheorghe, in qedinfl ordinar[;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 2535412014 al Biroului juridic din cadrul

Primiriei municipiului Sf0ntu Gheorghe;
Avind in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public qi

privat, patrimoniu, economic, buget, finanfe, agriculturd gi dezvoltare regionali, al Comisiei

pentru administralie local6, juridicE, ordine public[, drepturile omului, legislalia muncii qi

disciplinl gi al Comisiei pentru tineret gi sport a Consiliului local al municipiului Sf6ntu

Gheorghe;
Avdnd in vedere prevederile Legii

modificirile gi completdrile ulterioare;
nr. 27312006 privind finanfele publice locale; cu

inbaza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind
fonduri publice alocate pentru activit[1i nonprofit

regimul finanfdrilor nerambursabile din
de interes general, cu modificdrile 9i

alin. (2) lit d coroborat cu alin (6) lit. a pct'5 din

locale, republicat[, cu modificdrile 9i completirile

complet6rile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art.

modificirile qi completdrile ulterioare,
27 alin (2) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu

in conformitate cu prevederile art. 36

Legea nr.2l5l200l a administraliei publice
ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 45 alin (2) qi art. 115 alin (l), lit b din

administra[iei publice locale, republicat6, cu modificirile 9i completlrile

HOTARA$rE

ART. 1. - Se aprob6 modificarea gi completarea Regulamentului privind regimul

finan{6rilor nerambursatile din fondurile bugetului local al Municipiului Sf6ntu Gheorghe

alocaie pentru activiteti nonprofit pentru tineret: "Sffintu Gheorghe Sprijin6 Tinerii", dupd cum

urmeazd:
I. Articolul 8 din Regulament va avea urm[torul cuprins:

,,Art. 8. - Principiile care stau labaza atribuirii contractelor de finantare nerambursabili

sunt:
a) libera concurenfa, respectiv asigurarea condiliilor pentru ca persoana fizic6 sau

juridici ce desflgoara aitivitati nonprofit s[ aib6 dreptul de a deveni, ?n condiliile legii,

beneficiar;
b) eficacitatea utilizdrii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenlial qi a

criteriilor care sE faci posibi16 evaluarea propunerilor gi a specificaliilor tehnice 9i financiare

pentru atribu irea contractu lui de fi nanlare nerambursabi l[;
c) transparenla, respectiv punerea la dispozilia tuturor celor interesafi a informaliilor

referitoare la 
-aplicarea 

piocedurii pentru atribuirea contractului de finanlare nerambursabila

Legea nr.2l5l200l a

ulterioare;

\.,

atdt in limba rom6nd c6t gi in limba mag[iard;
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d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie

qi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finan[are nerambursabil[, astfel incit orice

p.rrounu fizici sau juridicl ce desfaqoarl activitali nonprofit s[ aibi qanse egale de a i se

atribui contractul resPectiv;

e) excluderea cumulului, in sensul cI aceeagi activitate urmlrind realizatea unui interes

g"r.rul, re$ional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finan{are

I.ru*bu.tu-bi16 de la aceeaqi autoritate finanlatoare in decursul unui an,

f) neretroactivitate;, respectiv excluderea posibilitetii destin6rii fondurilor

nerambursabile unei activit5li a carei executare a fost deja inceputi sau finalizatd la data

incheierii contractului de fi nan{are;

g) cofinanlarea, in ,.n.ri c6 finan!5rile nerambursabile trebuie inso[ite de o contribulie

din p#ea benedciarului de minim um 20o/o din valoarea totall a sumei aprobate de Comisia de

evaluare;
II. Articolul l6 va avea urmltorul cuprins:

,,Art. 16. - Documentalia de soticitaie a finanlIrii se va depune intr-un singur exemplar

(original) in dosar incopciat pe care va fi specificat numele/denumirea solicitantului, un opis cu

numlrul de file conlinut (fiecare pagind a dosarului va fi numerotatl) la Biroul Relafii cu

publicul,Informafii, h.egisiratur[ din cadrul Primdriei municipiului Sfhntu Gheorghe"

III. Articolul21 va avea urm6torul cuprins:

,,Art. Zl - Documentalia solicitanlilor persoane juridice va confine actele prevdzute mai

jos:
a) formularul de solicitare a finanldrii conform anexei 1;

Uj bugetut de venituri $i cheltuieii al programuluiiproiectului, prezentat conform anexei

3;
c) dovada existenlei surselor de finanfare proprii sau oferite de te(i din care sI rezulte

delinerea disponibilit[1iior blnegti reprezentdnd cota proprie de finanfare a aplicantului' sau o

declaralie pe propria rispundere a solicitantului despre existen(a acestei sume:

- scrisori de intenfie din partea te(ilor;
- contracte de sponsorizare, dacd exist6;

- bugetul de venituri gi cheltuieli al organizatorului;

- document financiar emis de c[tre o institulie bancarl (extras de cont bancar de la banca

unde solicitantul are cont bancar);
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terfi, dacd exist6;

d) declaraliu .onriliulri director al organiza(iei frri scop lucrativ solicitante, conform

anexei nr. 2;

e) actul constitutiv, statutul, sentinfa civili qi certificatul de inregistrare fiscali, actele

dovediioare ale sediului organizaliei solicitante 9i actele adilionale, dup5 caz;

f) situaliile financiarE uruui. la data de 3l decembrie a anului precedent, inregistrate la

administralia finan[elor publice a municipiului Sf6ntu Gheorghe; in cazul in care acestea nu

sunt finalizate, se vor depune situa{iile aferente exerciliului financiar anterior;

g) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu

organ[a1ii guvernamentale qi neguvernamentale, dacd este cazul;

h) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa nr' 8);

ijcertificat din care sd rezulte c[ solicitantul nu are datorii c[tre stat qi bugetul local;

jj declaralia de impa4ilitate, conform anexei nr' 5;

t ) utte documente considerate relevante de c6tre aplicant.

IV. Articolul 35 va avea urm[torul cuprins:

"Art. 35 - (1) Fiecare membru al Comisiei

Punctajul final al evaluirii unui proiect reprezinti

evaluare a membrilor comisiei.

va completa gi semna o fis[ de evaluare.

media aritmetici a punctelor din fiqele de
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(2) Criteriile din grila de evaluare vor fi punctate de la I la 10. Proiectul care nu

intrunegte intr- unul din criteriile menfionate minim 5 puncte nu va obline finanfare.
Valoarea punctului de finanfare va fi determinatS dup[ algoritmul:

Vpct = Suma totalS alocat[ din bugetul local proiectelor de tineret
Nr. Total de puncte aferente proiectelor admise

(3) i.n cazul in care finan{area nerambursabild aprobat6 de comisie este mai mici dec6t

finanfarea solicitatI, la semnarea contractului, solicitantul va depune un BVC actualizat cu

posibilitatea diminulrii bugetului cu respectarea contribuliei minime de la art. 8, lit. g".

(a) in cazul aprobdrii finanf[rii (totale sau pa(iale) a proiectului, beneficiarul va

transmite invitalie la eveniment pentru membrii Comisiei de evaluare, cu cel pufin o siptdm6ni
inainte de desfrsurarea acestuia. in cazul in care finanfarea este unicl qi evenimentul special

trebuie invitat gi primarul municipiului.
(5) in cazul aprobdrii finanfdrii (totale

beneficiarului, utilizarea siglei oragului pe toate

evenimentului. in cazulin care municipiul Sfhntu
lucru trebuie evidenliat explicit"

V. Articolului 46 va avea urm[torul cuprins:
"Art.46. - (1) Pe parcursul derul[rii contractului, solicitan{ii care au primit finanlare au

obligalia sI prezinte Consiliului local al municipiului SfAntu Gheorghe o raportare final[:
depusd in termen de l5 zile de la incheierea activitS[ii, care va cuprinde obligatoriu justificarea

cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprizAnd atit finanfarea proprie cAt qi contribufia

autoritAtii fi nantatoare.
(2) Raportarea va fi intocmitd in conformitate cu anexa nr. 4 la regulament 9i va fi

depusl pe suport de h6rtie, in dosar incopciat, pe care se specifici numele organizaliei precum

qi nr. de file conlinute (fiecare pagind a dosarului va fi numerotat[). Raportarea va fi insofiti de

documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
(3) Raportarea va fi depusd la Biroul Relafii cu Publicul, Informafii Registraturi din

cadrul Primlriei municipiului Sfhntu Gheorghe cu adresa de inaintare."
VI. Articolele 47 gi 56 din Regulament se abrog[..
VlI. Articolul 59 va avea urmltorul cuprins:
"Art. 59. - Anexele urmatoare fac parte integrantd din prezentul regulament.

a) Anexa 1 - formular cerere de finantare
b) Anexa 2 - declaralie persoane juridice/fizice
c) Anexa 3 - bugetul de venit gi cheltuieli
d) Anexa 4 - formular pentru raport[ri intermediare qi finale

e) Anexa 5 - declaratie de imparfialitate a beneficiarului

D Anexa 6 - cheltuieli eligibile gi neeligibile
g) Anexa 8 - curriculum vitae
[l Anexa 9 - declarafie de impa(ialitate a membrilor Comisiei Evaluare gi Seleclie

i) Anexa l0 - categorii de proiecte/programe aferente activit6tilor de tineret"

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotirdri se incredinleazd Comisia pentru tineret 9i

sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Sfdntu Gheorghe.

Sf6ntu Gheorghe, la29 mai2(

PRE$EDINTE DE $EDIN
Csatl6s Lhszlil

sau pa4iale) a proiectului, se recoman6

afigele sau alte materiale promofionale ale

Gheorghe este principalul finanfator, acest

CONTRASEMNEAZA
Pentru Secretar

l'ort*n
ttelsan 

T{",

Tel/Fax: + 40267 311 726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro' www'sepsi'ro

str. 1 Decembrie 1918 nr.2.520008 sfantu Gheorghe. Jud. covasna. RomSnia

,*ffi1*


