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REFERAT

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 528 din 22 decembrie 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 din 22 decembrie 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 din 2 decembrie 2005, 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  prevăzute  în  contract;
introducerea în procedura de acordare a finanţărilor nerambursabile a etapei de comunicare publică
a rezultatelor selecţiei precum şi de soluţionare a contestaţiilor prevăzut în art. 9 lit. d din OG. nr.
51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi  proiectelor culturale. De
asemenea, având în vedere că municipiul Cluj-Napoca este „Capitala Europeană a Tineretului” în
anul 2015, 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.

Prezentăm modificările şi completările propuse la Regulament: 
1. 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”.

2. În cadrul capitolului  Organizarea şi funcţionarea comisiei de analiză şi selecţie a

proiectelor propunem modificarea  şi  completarea  articolului  32  astfel:.  „Decizia
comisiei de analiză va fi publicată pe site-ul Primăriei, urmând ca în termen de 3 zile
lucrătoare  solicitanţii  să  aibă  posibilitatea  depunerii  de  contestaţii.  Comisia  de
soluţionare  a  contestaţiilor  va  analiza  şi  soluţiona  contestaţiile  în  termen  de
maximum  5  zile  lucrătoare  de  la  data  expirării  termenului  pentru  depunerea
contestaţiilor . ”

3. La  capitolul  IX,  Procedura  de  raportare  şi  control, articolul  55,  propunem
completarea  cu  următorul  paragraf:  „Beneficiarii  contractelor  au  obligaţia  de  a
elibera  factură  fiscală  către  autoritatea  finanţatoare  pentru  încasarea  sumelor
prevăzute în contract.”

4. Se  introduce  un  nou  capitol,  Capitolul  VI,  referitor  la  constituirea  Comisiei  de
soluţionare  a  contestaţiilor.  Autoritatea  finanţatoare  soluţionează  contestaţia
solicitanţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru
depunerea contestaţiilor. Contestaţiile solicitanţilor  trebuie depuse în primele 3 zile



lucrătoare de la afişarea  selecţiei pe site-ul Primăriei,  iar cererile  depuse ulterior
acestei perioade nu vor fi luate în considerare. Componenţa comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, formată din 3 membri ai Consiliului local, nominalizaţi în Anexa 10,
precum şi din doi reprezentanţi ai executivului.

5. 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.

6. În scopul respectării 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 cuprinzând declaraţia de imparţialitate a beneficiarilor, ce va fi
anexată la contractul de finanţare. 

7.  În  Capitolul  V,  secţiunea  Cofinanţare,  s-a  operat  o  modificare   referitoare  la
„contribuţia minimă de 10% din valoarea totală a finanţării”, în loc de „10% din costul total al
programului, proiectului şi/sau acţiunii propus/e” spre finanţare”, o exprimare ambiguă ce lăsa loc la
interpretări neconforme cu art. 4, lit.g din  Legea 350/2005.

8. La articolul 26 s-a introdus sintagma „ce fac obiectul prezentului regulament” şi se
elimină cuvântul „culturale” din sintagma „proiecte culturale”, dat fiind faptul că există şi alt gen de
proiecte (sociale sau cu caracter sportiv). 
                Date  fiind  cele  expuse  mai  sus,  supunem  analizei  şi  dispunerii  deliberativului  local
propunerea  de  modificare  şi  completare  a  Hotărârii  nr.  528  din  22  decembrie  2014 (aprobarea
Regulamentului  privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  de  la  bugetul  local,  alocate  pentru
activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005).
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