
Consiliul Local al Municipiului Sf6ntu Gheorghe

HOTARAREA NR. 59I2OI5

pentru modificarea qi completarea H.C.L. nr. 281t2013 pentru instituirea Programului de

finan{are nerambursabill din bugetul local al municipiului Sfdntu Gheorghe, pentru

activitili nonprofit pentru tineri,,Sfflntu Gheorghe Sprijini Tinerii", cu modificirile 9i

comPletirile ulterioare

Consiliul Local a Municipiului Sfflntu Gheorghe, in qedin{I ordinarfll
Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr. 9836120L5 al Biroului juridic din cadrul

Primiriei municipiului Sffintu Gheorghe;
Avdnd invedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domneiului public qi

privat, patrimoniu, economic, buget, finanfe, agricultur[ qi dezvoltare regionald, al Comisiei

pentru idministralie local[, juridic[, ordine public[, drepturile omului, legislalia muncii qi

disciplina qi al Comisiei pentru tineret qi sport a Consiliului local al municipiului Sf0ntu

Gheorghe;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale; cu

modificlrile qi completlrile ulterioare;
in baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finan{Srilor nerambursabile din

fonduri publiie alocate pentru activitilli nonprofit de interes general, cu modific[rile qi

completlrile ulterioare ;

in conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d coroborat cu atin. (6) lit. a pct. 5 din

Legea nr.2l5l200l a administraliei publice locale, republicati, cu modific[rile qi completirile

ulterioare;
tn temeiul prevederilor art. 45 alin (2) qi art. 115 alin (1), lit b din Legea nr.2l5l200l a

administraliei publice locale, republicatl, cu modific[rile gi complet[rile ulterioare;

TIOTARA$TE

ART. 1. - Se aprob[ modificarea qi completarea Regulamentului privind regimul

finan{[rilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Sfdntu Gheorghe alocate pentru

activit6ti nonprofit pentru tineret "Sf0ntu Gheorghe Sprijin6 Tinerii", dupd cum urmeazd:

I. Litera g) a articolului 8 va avea urmitorul cuprins:

g) cofinanlarea, in sensul cE finanJ5rile nerambursabile trebuie inso(ite de o contribulie

din paitea beneficiarului gi/sau a partenerilor qi sponsorilor sdi de minimum 20o% din suma

atribuit[ pentru proiect de la bugetul local;
II. Literele c, i, k ale articolului 2l va avea urm[torul cuprins:
,,c) dovada existenlei surselor de finanlare proprii sau oferite de terli din care s6 rezulte

definerea disponibilitalilor b[negti reprezentdnd cota proprie de finan{are a aplicantului, sau o

declaralie pe propria rlspundere a solicitantului despre existenfa acestei sume (scrisori de

inten{ie din partea terlilor, contracte de sponsorizare, bugetul de venituri qi cheltuieli al

organizatorului, document financiar emis de cltre o institulie bancard sau alte forme de sprijin

financiar ferm din parteaunor ter,ti, dacd existl);
i) certificat din car" sE rezulte cd solicitantul nu are datorii cdtre stat qi bugetul local

certificat fiscal de }a ANAF, respectiv de la Direc{ia Finanle Publice Municipale;

k) alte docUmente consideiate relevante de c6tre aplicant, dupd caz."
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ART. 2. - Formulalul opisului documentelor depuse pentru progtamul de finanlare
nerambursabilI din bugetul local al municipiului Sffintu Gheorghe, pentru activitlti nonprofit
pentru tineri,,sfhntu Gheorghe Sprijind Tinerii", anexd laprezenta hotlrdre din care face parte

integrant[, va deveni anexa nr. ].1 la Regulamentul privind regimul finan(Erilor nerambursabile
din fondurile bugetului local al Municipiului Sfrntu Gheorghe alocate pentru actiyitdti
nonprofit pentru tineret: *Sfrntu Gheorghe Sprijinl Tinerii".

ART. 3. - Cu executarea prezentei hotlr6ri se incredin(eazI Comisia pentru tineret qi

sport din cadrul Consiliului [ocal al municipiului Sf0ntu Gheorghe.

Sfdntu Gheorghe, la26 februarie 2015.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Kondor Agota

-t/fu'**
NEAZA

tar
rtdik6

pq
?,\Kry)/.,s

smrw,

5tr, 1- Deaernb-rie 1.918nr.,!. 5I@8lf$ntu GhqqrEhe' Jud,.(rov-fina:' Bo-mflnia
,, ,, , TellFaN:+40267311736
E-mail: consiliul,local@sepsi.ro . www.sepsi.ro



Anexa la HCL nr.59/2015

Anexa nr. 11 la Regulament

Opisul documentelor depuse pentru hogramul
de 1inan{are nerambursabilt din bugetut local al municipiului SfJlntu Gheorghe,

pentruactivitlfi nonprofit pentru tineri ,,Sflntu Gheorghe Sprijinii Tinerii"

Marcali documentul depus ln coloana Organiwfia.

Vtr rugtrm str depunefi documentafia astfel ca aceasttr foaie redactattr tn 2 exemplare sI fie
accesibill la lnregistrare.
Documentafia de proiect va fi depustr lntr-un exemplar lndosariattr fu dosar cu 9ine.

io i-odtr+ia. Semndturo/gtampila
Numele, functia rePrezentantului:

Data predlrii gi numirul de inregistrare

Denumire

Nr.crt.
Denumire Organizalia

Comisie

I ffie Si Declarayiile (Declaralie de imparfialitate, in I
ere,molar\

2.
@,enituri Si cheltuieli al programului/proiectului, tn

1 exemplar

3.
@elor de finanyare proprii sau declaralie despre

asisurarea ei

4. Acrul constitutiv
5. Stanrul
6. \cul doveditor al sediului

7.
@ /inanciare anuale la data de 3l decenbrie,

inresistrate la Directia Judeteand a Finantelor Publice

8. Extras de cont bancar
9. Certificatul de inregistrare /i$Ald ' Cod fiscal

10.

Oo""mente priuina cilaborarea sau parteneriatul cu consiliile iudetene,

consiliile loiale, cu organba1ii guvernamentale 9i neglvernamentale, dacd

este cazul

11
Nt" docu*ente relqante privirtd activitatea semnificativd din trecut a

organizaPiei, dupd caz

12.
@ ANAF, respectiv de la Direcyia Finanle Publice

Municipale

13.
Semndtura persoanei care a verificat dosarul


