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REFERAT

privind propunerea de modificare şi completare a Hotărârii nr. 603/2013, modificată și
completată prin Hotărârea nr. 528/2014 (aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de

interes general, conform Legii nr. 350/2005)

Prin Hotărârea nr. 528/2014, a fost aprobată modificarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor  nerambursabile  alocate  de  la  bugetul  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru
activităţi nonprofit de interes local, având la bază Legea nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr.
603/2013, care stabileşte regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general.

Legea  enunţă  principiile,  cadrul  general  şi  procedura  pentru  atribuirea  contractelor  de
finanţare  nerambursabilă  din fonduri  publice,  precum şi  căile  de atac  ale  actului  sau deciziei
autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare.

 În urma controlului Camerei de Conturi a judeţului Cluj, au fost făcute unele recomandări
de modificare a Regulamentului, printre care: prevederea unei clauze privind emiterea de facturi
de  către  beneficiarii  finanţării  nerambursabile  pentru  încasarea sumelor  prevăzută  în  contract;
introducerea  în  procedura  de  acordare  a  finanţărilor  nerambursabile  a  etapei  de  comunicare
publică a rezultatelor selecţiei precum şi de soluţionare a contestaţiilor. De asemenea, având în
vedere că municipiul Cluj-Napoca este „Capitala Europeană a Tineretului” în anul 2015 și este
oraș candidat la titlul de „Capitală Europeană a Culturii” în 2021, propunem modificarea art. 25
prin eliminarea lit. „j) solicitanţii nu au sediul/domiciliul sau filiala în municipiul Cluj-Napoca”,
ceea ce va permite şi promovarea unor proiecte merituoase ce vin din alte localităţi ale ţării. La 18
mai 2015 a intrat în vigoare Legea nr.  111/2015 ce modifică art. 4 lit. f) și art. 13. În consecință
este necesară adaptarea Regulamentului.

Prezentăm modificările şi completările propuse la Regulament: 
1.  La  art.  9,  lit.  f)  se  modifică  după  cum  urmează:  "neretroactivitatea,  respectiv  excluderea
posibilităţii  destinării  fondurilor  nerambursabile  unei  activităţi  a  cărei  executare  a  fost  deja
începută  sau  finalizată  la  data  încheierii  contractului  de  finanţare,  cu  excepţia  fondurilor
financiare  cheltuite  de  beneficiar  pentru  continuarea  programului,  în  limita  plafonului  de
cofinanţare prevăzut la lit. g);".
2.  Art.  9,  lit.  g)  se completează:  “cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie
însoţite de o  contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării  solicitate din partea
beneficiarului, provenind din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor, altele decât
cele provenite de la bugetul local;".
3.  La Art.  4 se completează: „Solicitanţii trebuie să fie  persoane fizice sau juridice fără scop
patrimonial - asociații sau fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute
conform legii".
4. Se propune completarea Art. 18, lit. a) după cum urmează: „publicarea anunțului de participare,
a  termenului limită  de depunere și  a  întregii  documentații  necesare  (  în Monitorul  oficial  al
României,  Partea  a  VI-a,  într-un cotidian  central,  respectiv  în  cel  puțin  două cotidiene



locale, pe portalul primăriei și la Serviciul Informare pentru cetățeni - înregistrare documente)”  și
a  lit  h) astfel:  “publicarea  anunțului de  atribuire  a  contractului  sau  contractelor  de  finanțare
nerambursabilă  în  Monitorul  oficial  al  României,  partea  a  VI-a  și pe  portalul  primăriei
www.primariaclujnapoca.ro”.
5. La Art. 23 lit. h) CV-ul coordonatorului de proiecte ( de preferință model Europass)”.
6.  În  cadrul  capitolului  Criteriile  de  acordare  a  finanţărilor  nerambursabile,  la  articolul  25,
propunem modificarea  acestuia  prin  eliminarea  lit.  „j)  solicitanţii  nu  au  sediul/domiciliul  sau
filiala în municipiul Cluj-Napoca”.
7. Se modifică Art. 26.(1) astfel: „Comisia de analiză și selecție a proiectelor  ce fac obiectul
prezentului regulament este formată din membrii  Comisiei  pentru învățământ,  cultură,  culte,
drepturile omului, minorități și societate civilă și două persoane din cadrul executivului, cu drept
de vot, un secretar din cadrul Direcției economice, un consilier juridic (ambii fără drept de vot).
Comisia e legal întrunită în prezența a minimum cinci membri..
8. În cadrul capitolului Organizarea şi funcţionarea comisiei de analiză şi selecţie a proiectelor,

propunem modificarea şi completarea articolului 32:
(1)„Decizia comisiei de analiză va fi publicată pe site-ul primăriei, urmând ca în termen de
trei zile lucrătoare, solicitanţii să aibă posibilitatea depunerii de contestaţii”.
(2) Decizia comisiei de analiză şi selecţie, însoţită de rapoartele de evaluare privind atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă, va fi înaintată Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport,
societate, care va întocmi proiectul de hotărâre, ce va fi supus votului în plenul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.
9. La Art. 36 să se modifice astfel:
„(4)  Solicitanţii  şi/  sau  partenerii  asigură  contribuţia  minimă de  10% din  valoarea  totală  a

finanţării   solicitate sub  forma  contribuţiei  în  numerar  şi/  sau  natură;  aportul  în  natură  se
cuantifică prin documente justificative”.
„(6) Sursele de finanţare în natură ale beneficiarului pot fi: cuantificări în lei ale contravalorii
spaţiilor  utilizate  (birouri,  spaţii  pentru  evenimente  culturale),  ale  activităţilor  realizate  de
voluntarii beneficiarului finanţării, ale echipamentelor de birou şi de scenă (echipamente de sunet,
lumini, videoproiecţie, altele similare), respectiv transportul participanţilor şi al echipamentelor”.
10. Se propune la art. 37 completarea acestuia:
„Art. 37.  Cererea de finanţare este însoţită de toate anexele menţionate în prezentul regulament.
Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi  comunicate de urgenţă,  pe măsura înregistrării,
Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate. 
Comisia nu  va  accepta  documentaţiile  înregistrate  după  termenul  limită  corespunzător
sesiunii de finanţare”. 
11. Se propune modificarea Art. 40 după cum urmează:
„Art. 40.  În termen de 30 zile de la data încheierii selecţiei, Biroul Învăţământ, cultură, culte,
sport,  societate  comunică în  scris aplicanţilor,  prin  intermediul  siteului
www.primariaclujnapoca.ro, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate”.
12. Se introduce un nou capitol, referitor la constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:
Capitolul VI- Rezolvarea contestaţiilor, cu următorul conținut:
"Art.42. (1) Ccontestaţiile asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și
desfășurarea selecției se vor soluționa în termen de maximum  5  zile lucrătoare de la data
expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Art. 43. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi formată din trei consilieri (doi membri
şi un preşedinte) din cadrul Consiliului local şi doi reprezentanţi ai executivului numiți prin
dispoziția primarului.   
Art. 44. Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează
Comisiei  de  analiză  şi  selecţie  a  proiectelor   propunerea  de  aprobare/respingere  a
contestaţiei.”
13.  Componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi nominalizată în Anexa 10.
14. Se propune modificarea  Art. 47.  după cum urmează: “Cheltuielile eligibile  vor putea fi



plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt
justificate  şi  oportune  şi  au  fost  contractate  în  anul  bugetar  în  care  se  desfășoară
contractul”.
15. La art. 51 și art. 52 să se modifice după cum urmează:
 „Art. 51. Prima tranşă nu poate depăşi 50% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă nu
poate fi mai mică de 15% din valoarea finanţării nerambursabile.
Art.  52.  Suma avansată  şi  nejustificată  prin  raportări  intermediare  nu  poate  depăşi  în
niciun moment al derulării contractului 50% din valoarea finanţării.”
16. La capitolul IX,  Procedura de raportare şi control, articolul 53, propunem completarea cu
următorul  paragraf:  „(4)  Beneficiarii  contractelor au obligaţia  de a elibera  factură fiscală
către autoritatea finanţatoare pentru încasarea sumelor prevăzute în contract.”.
17. La  art. 55.  se propune modificarea acestuia astfel: “ (1)Comisia de evaluare şi selecţie va
stabili  duratele  contractelor de  finanţare  astfel  încât  să  asigure  derularea  procesului  de
finanţare a contractului în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai
târziu de 15 decembrie.
(2) În cazul în care proiectul se desfăşoară după 15 decembrie,  documentele justificative
aferente decontării proiectului se vor depune până la sfârşitul anului.”   
18. La Anexa 2 se modifică ultimul alineat după cum urmează „Cunoscând prevederile art. 326
din Cod penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie,
care este completă şi corectă”.
19.  Propunem  modificarea  Anexei  3,  în  vederea  eliminării  confuziilor  legate  de  contribuția
financiară  a  beneficiarului,  prin  contopirea  rubricii  Contribuție  proprie  și  Alte  surse în
Contribuția beneficiarului.
20.  În  Anexa 4 a  Regulamentului,  Formular de raportări  intermediare şi  finale, se  introduce
obligativitatea beneficiarului de a prezenta informaţii privind indicatori (fizici, de eficienţă, de
rezultat)  şi  criterii  de  performanţă  care  să  permită  evaluarea  rezultatelor  proiectului  precum:
numărul  de  participanţi,  veniturile  încasate  (în  cazul  spectacolelor  cu  public),  cheltuieli  pe
participant, număr de exemplare editate (în cazul revistelor, cărţilor etc), impactul proiectului în
mass-media locală sau centrală.
21. De asemenea în Anexa 4, tabelul de la punctul 3, se modifică în concordanță cu Anexa 3.
22. Pentru clarificarea categoriilor de cheltuieli eligibile, se propune modificarea Anexei 6.
23. Pentru facilitarea procedurii de decontare se propune modificarea Anexei 9.
24. În scopul asigurării deplinei legalităţi de către beneficiarii finanţării în procesul de selecţie a
ofertelor şi pentru a asigura respectarea dispoziţiilor referitoare la achiziţiile  publice,  propunem
introducerea  Anexei 11  Declaraţia de respectare a legalităţii selecţiei  de oferte,  cuprinzând
declaraţia de imparţialitate a beneficiarilor, ce va fi anexată la contractul de finanţare.
25.  De  asemenea  se  propune  modificarea  Contractului  de finanțare nerambursabilă,  în
conformitate  cu  modificarea  și  completarea  Regulamentului  privind  regimul  finanţărilor
nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform
Legii nr. 350/2005 , Anexa 12.

                Date fiind cele  expuse mai sus,  supunem analizei  şi  dispunerii  deliberativului local
propunerea de  modificare şi completare a Hotărârii nr. 603/2013, modificată și completată prin
Hotărârea nr. 528/2014 (aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de
la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005).
Proiectul a fost în consultare publică în perioada 24 iunie-3 iulie a.c. 

DIRECTOR GENERAL,  Întocmit,
Ştefania Ferencz                          Ovidiu Moldovan




