
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, propune locuitorilor si asociatiilor  legal 
constituite  din municipiul Bacau , proiectul de hotarâre privind aprobarea 
Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Bacau pentru anul 2006, si a actelor procedurale anexa pentru 
punerea în aplicare a Legii nr.350/02.12.2005,  spre studiu si analiza.  
 Acest proiect poate  fi consultat   si la sediul  Consiliului Local al Municipiului  
Bacau, unde se afla afisat. 
      În legatura cu acesta, locuitorii si asociatiile  legal constituite  din municipiul 
Bacau,  vor putea trimite în scris    propuneri , sugestii sau opinii  pâna la data de 
27.03.2006  la  Biroul  nr.49 – domnul cons.juridic Caleap Florin , sau pe adresa de 
e-mail : aparatdelucru.clb@primariabacau.ro 
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PROIECT DE HOTARÂRE 

 
privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul 
local al municipiului Bacau pentru anul 2006, si a actelor procedurale anexa pentru 

punerea în aplicare a Legii nr.350/02.12.2005. 
 

 
           Consiliul Local al Municipiului Bacau 
 Având in vedere: 

- Prevederile Legii nr.350/02.12.2005, privind regimul finantarilor nerambursabile  
din fonduri publice alocate pentru activitati non - profit de interes general; 

- Prevederile H.G.R nr.1273/18.10.2005, pentru aprobarea Programului national 
„ Lacasurile de cult ” – centre spirituale ale comunitatii; 
      -   Prevederile H.G.R nr.49/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
stabilirea criteriilor de acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu 
personalitate juridica precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ care 
initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale; 
      -  Prevederile O.G. nr.51/1998, privind îmbunatatirea sistemului de finantare a 
programelor si proiectelor culturale aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.245/2001; 

- Referatul nr.9109/03.03.2006, al Directiei Economice ;  
- Referatul nr.9817/10.03.2006 al  Serviciului  Cabinet Primar; 

      -    Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacau ; 
 In baza dispozitiilor art. 38 (2) lit. „p” si „z” si ale art. 46 (1) si (3) din Legea nr. 
215/2001,  a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ,  
 

 



HOTARASTE 
 

 ART. 1.   Se aproba Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul 
local al municipiului Bacau pentru anul 2006, conform anexei nr.1 la prezenta hotarâre. 
          ART. 2. Se aproba Metodologia de participare si procedura privind atribuirea  
contractelor de finantare nerambursabila din fondurile publice ale Consiliului  local al 
municipiului Bacau, alocate pentru activitati non-profit, conform anexei nr.2, la prezenta 
hotarâre. 
 ART.3 . Se aproba un numar de patru comisii de evaluare si aplicarea procedurii 
selectiei publice de proiecte , depuse de beneficiari, pentru atribuirea contractelor de 
finantare nerambursabila, grupate pe domenii de activitate , formate din câte 5 membri 
fiecare, a caror denumire si componenta nominala este prevazuta în anexa nr.3, la 
prezenta hotarâre. 
          ART.4 . Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de 
evaluare si de aplicare a selectiei publice de proiecte, care vor primi finantari 
nerambursabile de la bugetul local, conform anexei nr.4 la prezenta hotarâre si a anexelor 
1 si 2 la  Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de evaluare si de aplicare 
a selectiei publice de proiecte. 
         ART.5 . Se aproba Comisia  tehnica formata din 3 membri  care va asigura 
realizarea etapelor pregatitoare procesului de selectie  cât si a celor post selectie , a carei  
componenta nominala este prevazuta în anexa nr.5  la prezenta hotarâre. 
          Art.6. Se aproba  Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile 
din fondurile bugetului local  al municipiului Bacau alocate pentru activitati non-profit  
de interes local conform anexei  nr.6 la  prezenta hotarâre , precum si a anexelor la 
Ghidul solicitantului nr.1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15 si 16 . 
         ART.7. Se aproba Contractul de finantare nerambursabila , ce se va încheia între 
Primaria Municipiului Bacau si beneficiar, persoana juridica sau fizica, conform anexei 
nr.7, la prezenta hotarâre. 
         ART.8. Se împuterniceste Primarul Municipiului Bacau sa semneze contractele  de 
finantare nerambursabila. 
         ART.9. Anexele 1,2,3, 4, 5, 6, 7  precum  si anexele la Ghidul solicitantului , de la 
nr.1,1A si  1B la nr.16 si anexele 1 si 2 la  Regulamentul de organizare si functionare a 
comisiilor de evaluare si de aplicare a selectiei publice de proiecte,  fac parte integranta 
din prezenta hotarâre. 
 
 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
pentru avizarea proiectului de hotarare privind aprobarea Programului anual al finantarilor 

nerambursabile de la bugetul localm al municipiului Bacau pentru anul 2006 si a actelor 
proceduraleanexa pentru punerea in aplicare a  

Legii nr.350/02.12.2005 
 

 
                In anul 2005 prin legea 350 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general s-a creat  un cadru general pentru 
atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice (inclusiv bugetele 
locale). 

Avand in vedere acest act normativ, cat si HG. 1273/2005 pentru aplicarea Programului 
National “Lacasurile de Cult – centre spirituale ale comunitatii”, OG. 51/1998 privind 
imbunatatirea sistemului de finantarea a programelor si proiectelor culturale, Legea 34/1998 
privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care 
infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, propunem Consiliului Local aprobarea 
unei metodologii unitare care sa stabileasca modul in care persoanele juridice si persoanele 
fizice pot accesa prin programe/proiecte fonduri publice pentru urmatoarele domenii : cultura, 
educatie, tineret, mediu, sport, culte si social. 

In conformitate cu prevederile Legii 350/2005 Programul anual pentru anul 2006 al 
finantarilor nerambursabile va fi publicat in Monitorul Oficial partea a- VI –a cat si pe site-ul 
institutiei. Acest program anual cuprinde detaliat sumele bugetate in anul 2006 pentru fiecare 
domeniu si pentru fiecare categorie de proiecte. 

De intreaga activitate care vizeaza solicitantii de finantari, consultanta, notificari si alte 
servicii legate de Legea nr.350 se va ocupa o comisie tehnica cu urmatoarea componenta : 

-Lazarica Ionel – Consilier Juridic la Serviciul Public Comunitar de                                   
Evidenta Informatizata a Persoanelor Bacau ; 

-Gritcu Gabriel – inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar ; 
-Nastrut Mihai - referent la Serviciul Integrare Europeana. 

Evaluarea solicitarilor depuse se va efectua pe domenii de activitate de comisii constituite din 
cate 5 membri : 

-Cultura, Educatie, Tineret 
-Sport ; 
-Culte ; 

         -Social. 

Aceste comisii isi vor desfasura activitatea in conformitate cu Regulamentul de 
organizare si functionare (anexa nr.4 la proiectul de hotarare). 

Fata de cele aratate rog autoritatea deliberativa sa adopte proiectul de hotarare in forma 
prezentata. 
 

PRIMAR, 
ING. ROMEO STAVARACHE 
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                                                   Anexa nr. 1 
la Proiectul de Hotarâre nr. ______ din 

_________________ a Consiliului Local al 
Municipiului Bacau 

  
 

 

PROGRAMUL ANUAL AL  
FINANTARILOR NERAMBURSABILE DE LA  

BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU  
PENTRU ANUL 2006 

 
 

Nr. 
Crt. DOMENIU / OBIECTIVE 

SUMA 
PROPUSA IN 

2006 (LEI) 
A B C 

I 
CULTURA, EDUCATIE, TINERET SI MEDIU 500.000 

 Editare, tiparire carti, monografii, lansare de carte 125.000 
 Conferinte, simpozioane, dezbateri 145.000 
 Expozitii 5.000 
 Alte actiuni culturale si de mediu (concursuri, spectacole, concerte, 

recitaluri, festivaluri, gale, aniversari jubiliare, comemorari, 
fotografii, vernisaje de pictura, protectia si conservarea mediului 
inconjurator) 

225.000 

II SPORT 1.198.000 
 Arte martiale (karate, kick-boxing) 12.000 
 Box 48.000 
 Judo 12.000 
 Lupte libere 24.000 
 Lupte greco-romane 24.000 
 Haltere 12.000 
 Atletism 48.000 
 Gimnastica 36.000 
 Natatie si sarituri in apa 48.000 
 Tenis 42.000 
 Badminton 36.000 
 Baschet 6.000 
 Volei 250.000 
 Handbal 180.000 
 Modelism 12.000 
 Fotbal 250.000 
 Altele 158.000 

III CULTE RELIGIOASE 1.785.260 
 Ortodox si greco-catolic 1.645.260 
 Romano-catolic, reformat, unitarian, evanghelic 130.000 



 Alte culte 10.000 
IV ASISTENTA SOCIALA 250.000 

 1. Persoane adulte 171.640 
    1.1. Persoane varstnice 171.640 
           a. Ingrijire la domiciliu 150.386 
           b. Centre de zi 21.254 
 2. Copii 78.360 
    2.1. Copii aflati in situatii de dificultate 48.360 
           a. Centre de zi pentru copilul cu risc de abandon familial 25.000 
           b. Centre de zi pentru copilul exploatat economic 23.360 
    2.2. Copilul cu handicap 30.000 
           a. Centre de ingrijire si recuperare de zi  30.000 
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