
Consiliul Local al Municipiului SfSntu Gheorghe

HOIARAREA NR 1u2ot8

pentru modificarea qi completarea H.C.L. nr.28ll20l3 pentru instituirea
Programului de finan(are nerambursabiltr din bugetul local al municipiului Sfflntu

Gheorghe, pentru activiti{i nonprofit pentru tineri,,sfAntu Gheorghe Sprijinl
Tinerii", cu modificirile gi completirile ulterioare

Consiliul Local a Municipiului Sffintu Gheorghe, in qedin(I ordinari;
Av6nd ln vedere Raportul de specialitate nr. 796112018 al Secfiei Bazi de Agrement

$ugaq Bdi;
AvAnd in vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului

public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finanle, agricul.tur6 gi dezvoltare regional4,
Comisiei pentru administrafie local6, juridic6, ordine publica, drepturile ornului, legislatia
muncii qi disciplini qi Comisiei pentru tineret gi sport ale Consiliului local al municipiului
Sfantu Gheorghe;

Avdnd ln vedere prevederile Legii nr. 2BDAA6 privind finanlele publice locale; cu
modificlrile qi completErile ulterioare;

inbaza prevederilor Legii rrr. 350/2005 privind regimul finantirilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activit6ti nonprofit de interes general, cu modific5rile gi

completirile ulterioare;
In confonnitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d coroborat cu alin. (6) lit. a pct. 5

din Legea nr.21512001 privind administra{ia publici locali, republicatd, cu modific[rile gi

completErile trlterioare ;
in temeiul prevederilor afi.45 alin. (1) $i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.

21512001privind administralia public6 1oca16 republicatd, cu modificErile gi completiirile
ulterioare;

HoTARA$rE

ART. 1. - Se aprobS modificarea gi completarea Regulamentului privind regimul
finanlirilor terambursabile din bugetul local al municipiului Sfhntu Gheorghe alocate
pentru activitSli nonprofit pentru tineret "sfantu Gheorghe Sprijin6 Tinerii", aprobat prin
H.C.L. w.281120t3 cu modific5rile gi completdrile ulterioare, dup6 cum urnreazd:

I. Articolul 8, litera g) va avea urmdtorul cuprins:
g) cofinanfarea, in sensul ci finanlIrile netambursabile hebuie insolite de o

contribulie din partea beneficiarului gi/sau a partenerilor, respectiv sponsorilor sli de

minimum 10% din suma atribuit6 pentru proiect de la bugetul local;
II. Articolulll,lrteraf) va avea urmdtorul cuprins:
f) dooumentatia prezentati este incomplet[ qi nu respect6 prevederile art. 21, din

capitolul II. Se admite completarea documentelor lips[ la solicitarea Comisiei de evaluare
qi seleclionare in cazul celor previzute la art.21, literele e qi f, Clarificfuile qi completlrile
solicitate se vor inainta in terrnen de cel mult 5 zile de la data inregistrtrrii solicitlrii."

III. Articolul 33 va avea urm6torul cuprins:

"Art.33. - (1) Fiecare mernbru al comisiei va completa qi semna o fiqd de evaluare
potrivit urm[toarelor criterii:
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Criteriu
1. Relevanta
1.1 Cat de iustificate, necesare si practice sunt activititile propuse ?
2. Coercntl
2.1 Cet de coerent. clar si realist este continutul oroiectului?
3. Buset si eficacitatea costurilor
3.1 In ce mlsurd bugetul este clar, realist gi detaliat qi justificat pentru
implernentarea proiectului ?

4. RezultatuUimpactul scontat
4.1 Ce rezultate concrete se vor rcaliza ? Cu ce impact? Rezultatele
sunt cuantificabile ? Sunt precizate indicatorii de perforrnanti?

5. Experienta manaserialtr a anlicanfului in domeniul respectiv
5.1 Cudostintele de snecialitate ale aplicantului?

Se pot acorda urm6toarele punctaje:
Foarte bine (FB) = l0 puncte;
Bine (B) = 7,5 puncte;
Satisfbcitor (S): 5 puncte;
Nesatisfbc6tor (NS) = 0 puncte.
(2) Proiectele care nu tnkunesc 30 de puncte, nu vor primi finanfare.
(3) Pentru proiectele care intrunesc 30 de puncte, finanfarea se acordi pentru

acoperirea partiaH a cheltuielilor ln cuantumul votat cu majoritatea membrilor comisiei de
evaluare qi seleclionare, in baza unui contract lncheiat intre pdrfi."

IV. Articolul 34 vaavea urmdtorul cuprins:
"(l) in cazul in care finan{area nerambursabili aprobatA de comisie este mai micd

dec6t finantarea solicitatI, la semnarea contractului, solicitantul va depune un bugetul de
venituri qi cheltuieli actualizat cu posibilitatea diminu6rii bugetului cu respectarea
contribuliei minirne de la art. 8, lit. g).

(2) In cazul aprob6rii (totale sau parfiale) a proiectului, beneficiarul va transmite
invitalie la eveniment pentru membrii comisiei de evaluare qi selecfionare, cu cel pulin o
slptlmdnd inainte de desfr;urarea acestuia. in cazul in care finantarea este unicd gi

evenimentul este $pecial, trebuie invitat qi primarul municipiului.
(3) in cazul aprobirii finanlarli (totale sau parfiale) a proiectului, se recomand6

beneficiarului utilizarea siglei oraqului pe toate afiqele sau alte materiale promolionale ale
evenimentului. in cazul in care Municipiul Sfhntu Gheorghe este principalul finan{ator,
acest lucru trebuie evidentiat explicit.

V. Terrrenul de raportare fina16 prev6zut la art. 45 va fi de 30 de zile.
VI. Anexa nr. 3 la Regulament se inlocuieqte cu anexa la prezenta hotiirfue din care

face parte integrartti.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotfrr0ri se incredinteazil dl. Toth-

Birtan Csaba, viceprimarul municipiului Sffintu Gheorghe, Comisia evaluare gi seleclie
proiectelor, respectiv Direcfia Economici din cadrul Prim{riei Municipiului Sffintu
Gheorghe.

Sfentu Gheorghe, la 28 februarie 2018.
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