
ANEXA 1 HCL NR. / 

 

PROGRAMUL ANUAL 

Pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al orașului Ungheni pentru 

anul 2019, în domeniile: cultură și culte 

A. Programe, proiecte și acțiuni culturale 

 Sesiunea – se organizează două sesiuni pentru anul 2019, iar aplicațiile de finanțare pot 

fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul autorităţii finanţatoare de 

interes general sau regional, respectiv în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul autorităţii 

finanţatoare locale.  

 Suma totală disponibilă pentru anul 2019, aprobată prin Hotărârea  Consiliului Local 

Ungheni nr. 6/28 februarie 2018, pentru anul 2019, este de 50.000 lei.  

 Persoane eligibile: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii 

ori fundaţii constituite conform legii, care depun o ofertă culturală.  

 

 Baza legală:  

  Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

  Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

B. Culte religioase  

 Sesiunea – se organizează două sesiuni pentru anul 2019, iar aplicaţiile de finanţare pot 

fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul autorităţii finanţatoare de 

interes general sau regional, respectiv în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul autorităţii 

finanţatoare locale.  

  Suma totală disponibilă pentru anul 2019, aprobată prin  Hotărârea  Consiliului Local 

Ungheni nr. 6/28 februarie 2018, pentru anul 2019, este de 100.000 lei.  

  Persoane eligibile: unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România.  

 

Baza legală:  

  Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 82 din 30 august 2001 republicată, cu completările ulterioare, 



privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România şi Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 republicată, privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

82/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.  
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