
 
        PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  legal 
constituite  din municipiul Bacău , proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor 
procedurale  pentru  punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general, precum şi 
abrogarea HCL nr. 28/2007,  spre studiu şi analiză.    
        Acest proiect poate  fi consultat   şi la sediul  Consiliului Local al Municipiului  Bacău, 
unde se află afişat. 
          În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din municipiul Bacău,  vor 
putea trimite în scris    propuneri , sugestii sau opinii  până la data de 31.12.2007 , la Primăria 
Municipiului Bacău, domnului cons.juridic Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail 
aparatdelucru.clb@primariabacau.ro 
         Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga documentaţie, pot accesa site-ul 
www.primariabacau.ro 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actelor procedurale  pentru  punerea în aplicare a Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice 

pentru activităţi non-profit de interes general, precum şi abrogarea 
 HCL nr. 28/2007 

   
 
 
     Consiliul Local al Municipiului Bacău 
 
 Având in vedere: 

• Prevederile Legii nr.350/02.12.2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general; 

• Prevederile H.C.L. nr.28/2007 privind aprobarea actelor procedurale  
reprezentând Metodologia de participare, domeniile de finanţare, comisiile de 
evaluare şi regulamentul de funcţionare al acestora, Ghidul solicitantului pentru  
punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes 
general; 

• Referatul nr.51126/18.12.2007 al  Comisiei Tehnice  ; 
• Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău ; 

 



 In baza dispoziţiilor art. 36 (9 )  şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001,  a 
administraţiei publice locale, republicata ,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 ART.1. - Se aprobă  Metodologia pentru participarea/atribuirea contractelor de 
finanţare din fondurile publice ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, alocate 
pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, conform anexei nr.1  la prezenta 
hotărâre. 
ART.2. – Se aprobă domeniile pentru care se  vor acorda finanţări nerambursabile, 
sens în care vom avea 6 domenii de activitate, după cum urmează : 1) tineret şi 
educaţie, 2) cultură, 3) mediu, 4)  sport, 5) culte religioase şi 6) social. 
Art.3.  - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fondurile bugetului local  al municipiului Bacău alocate pentru activităţi non-profit  
de interes local, pentru Domeniul Cultură si Domeniul Tineret si Educatie,  conform 
anexei nr.2 la prezenta hotărâre, precum şi a subanexelor aferente. 
Art.4.  - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fondurile bugetului local  al municipiului Bacău alocate pentru activităţi non-profit  
de interes local, pentru Domeniul Mediu, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre, 
precum şi a subanexelor aferente. 
Art.5.  - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fondurile bugetului local  al municipiului Bacău alocate pentru activităţi non-profit  
de interes local, pentru Domeniul Sport,  conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre, 
precum şi a subanexelor aferente. 
Art.6.  - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fondurile bugetului local  al municipiului Bacău alocate pentru activităţi non-profit  
de interes local, pentru Domeniul Culte Religioase,  conform anexei nr.5 la prezenta 
hotărâre, precum şi a subanexelor aferente. 
Art.7.  - Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fondurile bugetului local  al municipiului Bacău alocate pentru activităţi non-profit  
de interes local, pentru Domeniul Social,  conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre, 
precum şi a subanexelor aferente. 
ART.8. - Se aprobă Comisiile de evaluare si derulare a proiectelor pentru finantari 
nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacau, pentru toate cele 6 domenii 
de activitate, a căror denumire şi componenţă nominală şi rezerve sunt prezentate în  
anexa  nr. 7, la prezenta hotărâre 
Art.9. – Se aprobă componenţa Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor depuse de 
către solicitanţii care au făcut propuneri de proiecet pentru obţinerea de finanţări 
derambursabile de la bugetul local, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre 
Art.10.  - Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiilor de 
evaluare şi derulare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a grilelor de 
evaluare pentru domeniul social şi pentru celelate domenii,  prezentate în Anexa nr. 9 
la prezenta hotărâre. 



 Art.11. -  Se aprobă Comisia tehnică formată din 4 membri, care va asigura realizarea 
etapelor pregătitoare procesului de selecţie cât şi a celor post selecţie, precum şi a 
atribuţiilor acesteia,  conform  Anexei nr. 10  la prezenta hotărâre.  
Art.12. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Bacău să semneze contractele de 
finanţare nerambursabilă.                
ART.13. -  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă  HCL nr.28/2007,  
precum şi alte dispoziţii contrare. 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Ing. ROMEO STAVARACHE 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
 
la  proiectul  de hotarare privind aprobarea actelor procedurale  pentru  punerea 
în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general, precum şi 
abrogarea  HCL nr. 28/2007 

 
 

Participarea şi iniţiativele în spaţiul public reprezintă un motor al progresului şi 

pot răspunde la multe din problemele comunităţii băcăuane. Prin derularea 

procedurilor pentru acordare de finanţări nerambursabile de la Bugetul Municipiului 

Bacău, Municipiul Bacău sprijină organizaţiile neguvernamentale, asociaţii sau 

fundaţii, culte religioase şi persoane fizice în derularea de acţiuni cu caracter specific 

domeniilor: tineret şi educaţie, cultură, mediu, sport, culte religioase şi social. 



 In urma derulării procedurii de finanţare a proiectelor aferente tuturor 

domeniilor în cursul anilor precedenţi, atât comisia tehnică, cât şi comisiile de 

evaluare şi derulare a proiectelor au formulat o serie de observaţii pentru a optimiza 

modul în care solicitanţii pot accesa fonduri nerambursabile pentru activităţi 

nonprofit. 

 Metodologia şi Ghidul solicitantului aprobate prin HCL nr.28/2007 trebuie 

completate şi modificate pentru a optimiza modul în care solicitanţii pot accesa 

fonduri nerambursabile pentru activităţi nonprofit. 

 Se impune realizarea de Ghiduri ale solicitantului distincte pentru Domeniile 

Tineret şi Educaţie şi Cultură, Domeniul Mediu, Domeniul Sport, Domeniul Culte 

Religioase şi Domeniul Social. Ghidurile distincte trebuie să răspundă cerinţelor 

specifice în vederea elaborării propunerilor de proiect, şi să faciliteze utilizarea 

acestora de către solicitanţi. 

 Se impune totodată stabilirea membrilor comisiilor de evaluare şi derulare, a 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a comisiei tehnice, precum şi a 

regulamentelor de organizare şi funcţionare. Propunerea are la bază optimizarea 

procedurii de evaluare şi atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, prin 

reducerea acestei proceduri de la  45 de zile la 25 de zile, şi prin completări menite să 

îmbunătăţească funcţionarea acestora. 

 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.28/2007 

precum şi a altor dispoziţii contrare. 

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

 
 
 

                                               PRIMAR, 
ING. ROMEO STAVARACHE 
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- Viceprimarul municipiului Bacău 
- Direcţia Economică 
- Serviciul Cabinet Primar 

  
 

 
                                                   RAPORT 

al compartimentelor  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la  
proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale  pentru  punerea în 
aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general, precum şi 
abrogarea HCL nr. 28/2007 

 
 
 
 
 

 
Analizând proiectul de de hotărâre în forma prezentată, considerăm oportună  

propunerea comisiei tehnice, care în urma experienţei din anii precededenti în derularea  

procedurilor specifice,  a observat  necesitatea adecvãrii procedurilor, atât în ceea ce priveşte 

ghidul solicitantului cât şi metodologia, astfel încât solicitanţii să poată accesa fonduri 

nerambursabile pentru activitãţi nonprofit. 

           Avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 

 
Viceprimarul Municipiului Bacău,                               Direcţia Economică 
          Ing. Onică Nicolae                                          Ec. Pădureanu Leonard Stelian 

             
 
 

Serviciul Cabinet Primar 
insp. Griţcu Gabriel 

 
 
 
 
 
 


