ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

Anexa nr. 9

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

la HCL nr. ........... din....................2007

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A COMISIILOR DE EVALUARE ŞI DERULARE, ŞI A
COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
1. Comisiile de evaluare şi derulare au ca obiectiv evaluarea şi selectionarea
asociatiilor/fundatiilor/organizaţiilor sau persoanelor fizice in vederea acordarii de finantari
nerambursabile in domeniile: 1) cultura, 2) tineret şi educatie, 3) mediu, 4) culte religioase,
5) sport, şi 6) social, precum şi derularea proiectelor aprobate pentru finanţare in
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005.
2.
Evaluarea şi selecţionarea solicitarilor şi derularea proiectelor se va face de
către comisii stabilite prin Hotarare Consiliului Local al Municipiului Bacau.
3.
Comisiile
analizeaza
continutul
documentelor
depuse
de
asociatiile/fundatiile/organizaţiile sau persoanele fizice si respectarea de catre acestea a
conditiilor legale pentru acordarea finantarilor nerambursabile.
4. Evaluarea proiectelor/programelor depuse de asociatiile/fundatiile/organizaţiile
sau persoanele fizice se face pe baza criteriilor de evaluare stipulate la pct. 17.
5. Comisiile vor fi formate din 5 persoane şi o rezervă, numite prin hotărâre a
consiliului local.
6. Comisiile vor avea în componenţă, cel puţin un membru al consiliului local, care
va fi înlocuit în faza de derulare a proiectelor de către rezervă.
7. Şedinţele fiecărei comisii sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii
comisiei prin vot deschis.
8. Secretarii vor fi desemnati din cadrul comisiilor. Secretarii au drept de vot.
9. Preşedintii comisiilor vor asigura convocarea şi prezenţa membrilor, în termen
de 3 zile de la data comunicării de către secretari a problemelor a căror rezolvare este de
competenţa comisiilor.
10. Comunicările comisiilor se vor efectua în scris.
11. Fiecare membru al comisiilor va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. D01 la Ghidul solicitantului.
12. Comisiile hotărăsc prin votul majorităţii membrilor.
13. Secretariatele comisiilor nu vor accepta spre evaluare documentatiile
înregistrate dupã termenul limitã corespunzator sesiunii de finantare. Acestea vor fi
returnate solicitantilor, cu prioritate.
14. Pentru fiecare solicitare (proiect/program) de finantare, comisiile de evaluare
intocmesc un raport de oportunitate.
15. Comisiile de evaluare şi derulare, întocmesc procese verbale de selectie a
proiectelor/programelor castigatoare in termen maxim de 10 zile de la data limita de
depunere a documentatiilor.
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16. În termen de maxim 5 de zile de la data încheierii lucrărilor, comisiile comunică
în scris solicitantilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.
17. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza
următoarei grile de evaluare:
Criteriu
- capacitate de realizare
- consistenţă tehnică
- participarea părţilor
- soliditate financiară
- rezultate aşteptate
- durabilitatea programului sau proiectului

Punctaj
20
15
15
15
10
25

18. Vor fi selectionate numai acele proiecte/programe care intrunesc minim 60
puncte.
19. Se acorda un termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii listei
castigatorilor pentru formularea de contestatii. Acestea se solutioneaza in termen de 5 zile
de la data limita de depunere a contestatiilor, de către Comisia de Soluţionare a
Contestaţiilor.
20. Lista finala a castigatorilor se aproba prin hotarare a Consiliului Local Bacau.
21. Comisiile de Evaluare şi Derulare vor derula proiectele aprobate, respectând
prevederile contractului de finanţare nerambursabilă încheiat cu beneficiarul.
22. Documentele care au stat la baza evaluarii şi derulării proiectelor depuse de
asociatiile/fundatiile/organizaţiile sau persoanele fizice, se predau pe baza de
proces-verbal, comisiei tehnice , la incheierea activitatii comisiilor.
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