
       R O M Â N I A                                              A V I Z A T                     

JUDEŢUL HUNEDOARA                                      SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                   Mihaela David                   

    CONSILIUL LOCAL    

Nr. 31/164/16.03.2017 

  

 

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E  

privind  actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare 

nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi 
selecţionare a proiectelor 

  

           Consiliul Local al Municipiului Brad; 

Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 31/165/16.03.2017 prezentată de Primarul 

Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, prin care se propune actualizarea Ghidului solicitantului 

pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi 

numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor,  ca urmare a modificărilor legislative 

intervenite în timp; 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. c, art.4 lit. c lit. f lit. g, art. 5, art.6, art.10-13, art. 

15-17, art. 20 și următoarele din  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare,  ale  art.1-5 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,  republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale art.4, art.5, art.14 și art.15 din Anexa la  H.G. nr. 1470/2002 de 

aprobarea a  Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001,  ale  art. 4, art.6 

și art.7 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea culturii scrise , republicată, ale art. 2 alin5 și  art. 2 

indice 2 , art.4, art.6 și art. 9-17 din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare,  ale H.G. nr. 

1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional „Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale 

comunităţii", ale Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor 

pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, ale H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, actualizată, ale Legii educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.246/2005 pentru aprobarea O.G. 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii nr. 286/2009 – Noul Cod Penal; 

            În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.„d", alin.6 lit.„a", punctele 2, 4, 5 şi 6 şi lit.„c", art. 45 

alin.2 lit.„a", art.63 alin. l lit.„c" şi alin.4 lit.„a" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  :  

Art. l. - Aprobă Ghidul solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare 

nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte, actualizat, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Numeşte comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii 

contractelor de finanţare nerambursabilă, conform Ghidului solicitantului aprobat la art. l, în 
următoarea componenţă: 

1. Florin Cazacu - Primarul Municipiului Brad – Preşedinte (fără drept de vot); 

2. Culda Elena – Inspector – Comp. Buget, Finanțe, Contabilitate - Secretar(fără drept de 

vot); 

3. Podaru Vasile - Viceprimarul Municipiului Brad - Membru; 

4. Petrean Gabriela - Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi       Impozite 

Locale - Membru; 

5. Zaharie Nicoleta – consilier juridic – Compartiment Juridic – Membru; 



6. _____________ - Consilier local - Consiliul local Brad - Membru; 

7. _____________ - Consilier local - Consiliul local Brad - Membru; 

               Membri supleanţi: 

              1.Tripa Marin – consilier - Serviciul Buget, Finanţe Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale   

               2.Trifan Florina  - expert  - Compartiment Achiziţii;   

 3.Manea Ioana – consilier juridic Compartiment Relaţii Publice; 

 4. _____________ - Consilier local - Consiliul local Brad; 

 5._____________ - Consilier local - Consiliul local Brad. 

Art.3. - Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea 

atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, vor fi asigurate de către funcţionarul public 

desemnat din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale al aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art.4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget, 

Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale. 

Art.5. – La data intrării în vigoare a acestei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local 

nr. 27/2015 și H.C.L. nr. 105/2016. 

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

- Persoanelor nominalizate la art. 2. 

 

 

                                                                                         Inițiator: 

                        P R I M A R 

                        Florin Cazacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   R O M Â N I A 



JUDEŢUL HUNEDOARA  

   MUNICIPIUL BRAD 

          P R I M A R 

Nr. 30/165/16.03.2017 

 

                                            E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

 privind  actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor 

  

   

Urmare modificărilor  intervenite în legislaţie,  propun actualizarea Ghidului solicitantului 

pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi 

numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor. 

 Această comisie va fi formată dintr-un preşedinte și un secretar, ambii fără drept de vot , 5 

membri titulari şi 5 membri supleanţi, dintre care 2 consilieri locali membri titulari şi 2 consilieri 

locali membri supleanţi,  drept pentru care las la latitudinea Consiliului Local al Municipiului Brad 

numirea acestora. 

Prezentul ghid al solicitantului se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad. 

 Categoriile de proiecte pentru care se aplică prezentul ghid sunt pentru următoarele tipuri de 

activităţi:cultural, de implementare a programelor sportive de utilitate publică și pentru cultele 

religioase. 

  Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru 

activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, 

cu modificările ulterioare. 

 Potrivit dispoziţiilor prezentului ghid, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi 

ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o 

componentă indispensabilă a proiectului. 

 Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice 

de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri 

publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 8 din 

ghid. 

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 2 alin. c, art.4 lit. c lit. f lit. g, art. 5, art.6, 

art.10-13, art. 15-17, art. 20 și următoarele din  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare,  ale  art.1-5 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4, art.5, art.14 și art.15 din Anexa la  

H.G. nr. 1470/2002 de aprobarea a  Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 

nr.82/2001,  ale  art. 4, art.6 și art.7 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea culturii scrise , 

republicată, ale art. 2 alin5 și  art. 2 indice 2 , art.4, art.6 și art. 9-17 din O.G. nr. 51/1998 privind 

îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu 

modificările și completările ulterioare,  ale H.G. nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional 

„Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii", ale Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport 

nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive 
de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, ale H.G. 

nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, actualizată, ale Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 

nr.246/2005 pentru aprobarea O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii nr. 

286/2009 – Noul Cod Penal; 

      

P R I M A R 

Florin Cazacu 
 


