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PROIECT DE IIOT.4RARE
Privind stabjlirea unor misuri pentru
derularea procedurii de acordare de
finanliri
nerambursabite ditr bugetut pubtic al
oragutui Ungheni, pentru

culturi !i culte
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privind stabilirea unor
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misu

nerambursabire din bugetur public

pentru derularea procedurii de acordare
de finanliri
aiorEului ungheni, pentru anur zoio,ii-aiiren'te:
curtura qi

in

conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005
privind regimut tinanfdrilor
nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitili non_profit
.

de interes generat, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare. precum
gi cu dispoziliile legale specifice,
respeclv:

!

ordonanla Guvernului nr.5ll1998 privind
irniunata1i,"u'

,iJ;;;,;"

finanlare a
programeto! proiectelor
$i actiunilor culturale, cu modificiriie gi completdrile
ultenoare:
D Legea nr. 98/2016 privind achiziliile
publice;
cuvernutui nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar penru
:uniEtile
9jl:"rlt"
de cult apa(indnd

cultelor
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_compret'rire "rt",io*", .op""iJ
Norm-elor..metodologice pentru aplicarea
modifi cdrile $i completerile ulterioare;
D Hotdrarea

nr,............... privind

Ordonanlei Cuver.nului

n..*iriooi,' ."Ouo,"uri,
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aprobarea bugetului local al oragului Ungheni
pe anul 2019;

i" vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu
,
ll:"d.
^^.-,
completdrile gi modifi cdrile ulterioareln temeiul prevederilor art. 36. alin (6),.lit. a)
$i lit. c) din Legea nr. 21512001 pivind
adminishafia publicd locali, repubiicate,
cu modificirile,i completirll;lt;;.

In baza prevederilor art. 36 alin (4) lit. a), din Legea nr. 21512001 privind administralia
publice local6, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ultgrioare, Consiliul Local al oragului
Ungheni va aproba, la ptopunerea primarului bugetul pentru acordarea unor finanrAri
nerambursabile in domeniile: culturd ti culte.

PROPUN SPRE APROBARE
Art.1, Aprobarea programului anual de acordare a finanlirilor nerambursabile din bugetul public
al oraqului Ungheni, pentru anul2019, in domeniile: culturd qi culte, conform Anexei l
Art.2, (1) Aprobarea componenlei comisiilor de evaluare $i seleclionare a proiectelor
9i
documentaliilor depuse in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabili din bugetul
public al orafului Ungheni in domeniile: culturd culte, precum gi a componen{ei comisiilor
li
de
solutionare a contestaliilor constituite in conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta
Guvemului nr.2/2008 privind modificarea qi completarea Ordonantei Guvemului nr.5ll199g
privind imbundtdlirea sistemului de finan{are a programelor proiectelor cultural, respective in
ti
conditiile prevdzute in Capitolul III Sectiunea a 9-a din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,. conform Anexei 2.
(2) in aplicarea prevederilor art.l2, alin.(5) din Ordonanla Guvemului nr.2/200g privind
modificarea ti completarea ordonanlei Guvemului nr.5l/1998 privind imbundtatirea sistemului
de finanlare a progamelor qi proiectelor culturale, componenla nominala a comisiilor va fi
aduse
la cuno$tinte publicd numai dupd incheierea sesiunii de selectie.

Art.2. Aprobarea Regulamentului qi a anexelor acestuia cu privire Ia regimul finantrdrilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al oragului Ungheni, pentru anul 2019, in
domeniile: cuiture

ti

culte. (conform Anexei 3)

Art.s. Imputemicirea domnului prodan Victor primarul ora$ului Ungheni, sa
contractele de finanlare nerambursabil[ pe fiecare domeniu in parte:
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REFERAT DE APROBARX
privind stabilirea unor misuri pentru derularea procedurii de acordare
de finanFri
trerambursabile din bugetul public al oralului Ungheni, pentru anut 2019,
in domeniile:

culturi

si culte

, . t:t:"

Nr 350/2005 privind. regimul finanld lor nerambursabile din fonduri publice
activitili non-profit de interes general, cu modifioirile gi completlrile ultirioare,
reprezint5 cadrul general de derulare pentru procedura de acordare a acastor
finanldri
alocate pentru

nerambursabile.

Prin hotererea de aprobare a bugetului Consiliului Local Ungheni au fost aprobate
fondurile destinate contractelor de finanlare nerambursabild din bugetul public
a1 oragului
Ungheni, pentru anul 2019, in domeniile: cultura gi culte.
Cadrul normativ anterior amintit se completeaze cu legislalia specifi ca fi
ecarui domeniu,

dupA cum umeazd:
E

Ordonanta.Guvernului nr.5ll1998 privind imbunEtalirea sistemului de finanlare
a programetor,
proiectelor 5i acliunilor culrurale. cu modificarile complelArile ullerioare:
si
E Legea nr. 98/20l6 pri\ ind achiziliile publice:

Curernului^nr.82 2001 prirind srabilirea unor forme de sprijin financiar penrru
-4,,9:9,*Tt"
unrta(rle de culr apa4inind cuhelor religioase recunoscure din Romdnia. republicaia.
cu
completerile ulterioare $i respectiv Hotrrarea Guvemului nr.l4j0/2002 privind
aprobarea
Normelor..metodologice pentru aplicarea Ordonanlei Guvernului nr.g2/2}rjl,
republicata, cu
modificerile $i completerile ulterioare;
D Hoterarea nr................ privind aprobarea bugetului local al oragului
Ung.heni pe anul 2019;
cu
prevederile
art.5
din
Legea
nr.350/2005, cu modificerile ,i
,ln..conformitate
completirile ulterioare, atribuirea contractelor de finanlare nerambursabiid se
face exclusiv pe
baza selectiei_ publ ice de proiecte, procedurA care permite atribuirea unui
contract de finan{aie
nerambursabila din. fonduri publice, prin seleclionarea proiectului de
cdtrc o comlsre, cu
respectarea principiilor stabilite de art.4 din actul normativ mai sus enunlat.

!
I

Procedura de seleclie de proiecte cuprinde urmdtoarele etaDe:
publicarea programului anual penlru aco;darea finanldrilor nerambursabile:
publicarea anunfului de participare;

!

inscrierea candidatilor:

D tuansmiterea dooumentatiei:

!
!
ti

prezentarea propunedlor de proiecte;

verificarea eligibilitdlii, inregistrdrii $i a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnice
financiara;

D evaluarea propunerilor de proiecte;

!

comunicarea rezultatelor;

E incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabild:
publicarea anunlului de atribuire a contractului sau contractelor de finanlare nerambursabild.

!

in aplicarea prevederilor art.15 din Legea Nr.350/2005 autorittrtile finantatoare stabilesc
un prognm anual propriu pentru acordarea de finanltrri nerambursabile, care se publici in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a VI-a. Proglamul anual, poate cuprinde una sau mai
multe sesiuni de seleclie a proiectelor. Publicarea in Monitorul Oficial al Romdniei a
programului anual pentru acordarea de finanldri nerambursabile nu creeazi autoritatii
finanlatoare obligalia de a efectua respectiva procedurd de seleclie.

Pentru verificarea eligibilititii, imegistrerii

9i a indeplinirii criteriilor referitoare la

capacitatea tehnicd gi financiari/evaluarea propunerilor de proiecte, se constituite comisii pe

domenii formate din funclionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului
ora$ului Ungheni. In ceea ce prive$te programele, proiectele 9i acliunile culturale, constituirea
acestei comisii se face cu respectaxea prevederilor art.l2 din Ordonanla Guvemului nr.5l/199g,
fiind nominalizali specialiqti cu o experienl[ de minimum 3 ani de practice in acest domeniu.
Pentru solulionarea eventualelor contestatii se constituie comisii pe domenii de
solulionare a contestaliilor constituite in conformitate cu prevederile art. It din Ordonanla
Guvemului nr.2/2008 privind modificarea qi completarea Ordonanlei Guvernului nr.5l/199g.
De menlionat faptul ci, in conformitate cu prevederile ad.l2, alin.(5) din Ordonanla
Guvemului Nr.51/1998, aprobati prin Legea ff,24512001, cu modificirile qi completdriie
ulterioare, componenta nominali a comisiei va fi adusi la cunostintri publicA numai dupa
incheierea sesiunii de seleclie.

Avand in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotirare privind
stabilirea unor mAsu.i pentru derularea procedurii de acordare de finanteri nerambursabile din
bugetul public al oraqului Ungheni, pentru anul 2019, qi aprobarea Regulamentului
$i a anexelor
acestuia cu privire la regimul finanfarilor nerambursabile din fondurile busetului local al
ora$ului Ungheni. pentru anul 20la. in domeniile: culturd !i cuhe .
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind stabilirea unor mlsuri pentru derularea procedurii de acordare de finantiri
nerambursabile din bugetul public al oralului Ungheni, pentru anut 2019, in domeniile:

culturi

qi culte

La nivelul oraqului Ungheni se desfi$oari activiteti culturale in cadrul cerom

sunt

cooptali copii de diverse varste. Pentrl! desft$urarea acestor activitdfi culturale, in bugetul local
al ora5ului Ungheni se r a aloca suma de
Deasemenea, in cadrul

.............

UAT Ungheni i$i desfatoar6 activitatea 7 unitdli de cult ortodox, I

unitate de cult Greco-catolic, 2 uniteli de cult reformat,

unititi de cult de alti confesiune. Toate
rcnovare4 repararea

ti

I unitate de cult romano-catolic

Ai cateva

aceste unite.ti de cult au anumite nevoi financiare, pentru

conservarea lAcagurilor de cult.

in

vederea acordtrrii de finantiri

nerambursabile, domeniului culte se va aloca suma de...,,,...........

Finanlarea nerambursabild a proiectelor/programelor culturale sau pentru culte se face
exclusiv pe baza selecliei publice de proiecte, procedurd care permite atribuirea unui contract de
finanlare nerambursabili din fonduri publice.

AviAnd
Nr.350/2005

in

vedere reglementdrile legale privind finanfarea nerambuNabil5: Legea

p vind

regimul finan{drilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

activiti{i non-profit de interes general, cu modificdrile

fi

completerile ulterioare, Ordonania

Guvemului nr.51/1998 privind imbunAt4irea sistemului de finanlare a progamelor, proiectelor

pi acliunilor culturale, cu modificirile pi compietdrile ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind
achiziliile publice, Ordonanla cuvemului M.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unit4ilg de cult apa4indnd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia,
republicati, cu completirile ulterioare $i respectiv Hotirarea Guvemului nr.147012002 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.g2/2001,
republicati, cu modificdrile

fi

completdrile ulterioare, se impune stabilirea unor mdsuri pentru

derularea procedurii
Regulament care

de acordare de finan1tui nerambursabile precum gi

adoptarea unui

.re ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a prooedurii

pgntru

atribuirea contractelor de finanlare nerambursabili din fondud publice, precum gi ciile de atac
ale aEtului sau deciziei autorittrtilor filanlatoare care

aplici procedura de atribuire a oonftactelor

de finanlare nerambursabild acordate din bugetul local al oragului Ungheni.

$ef sewiciu financiar contabilitate
H\a Maria
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea unor m,isuri pentru derularea procedurii
de acordare de Iinanliri
nerambursabile din bugetul public sl orafului Ungheni, peDtru
anul2019, in domeniile:
culturtr si culte

cultura 9i traditia rocurui este

.

ti

va rdmane unur dintre cere mai accesibire rimbaje de

com-unicare.Prin organizarea de programe
5i activitili culturale ta nlvetut oragutui nostru in anul
2019,dorim si desfiturdm manifestdri curturar artistice
9i educative,pentru a oferi unui pubric cdt mai
larg liberul acces ra manifes$ri curturare de caritate,care
vor contrib;; ra pdstrarea tiailiiror 9i varoriror

specifice

La nivelul
de diferite v6rste.

oratului Ungheni se desfdgoari activitiii culturale ln cadrul cdrora
sunt cooptali copii

fieca re n se rbdtoregte Zlua Erojlor Ziua
9i
.deosebite
. .in
pentru poporul romanJn
a

sd

N aiiona ld a Rome niei,even ime me cu
sem niticafji
cadrul acestor evenimente au loc depuneri de coroane de flori ra

monumentul Eroilor,momente cultural_artistice organizate de Ansarnblul
Folcloric,,Hora

...

Alte activitdti €ultural-educative care se desfdgoard la noi in oras
sunt: Ziua Internationald
Femeij,Mi4itorul, Ziua InternalionalE a Copiilor,etc.

.

tr zonal.

a

S6rbitorile de iarnd constituie oportunitdljde a promova o imagine potentialuluiculturallocal
a
Se

organizeazd spectacole pe scena mare a Cdminului cultural
$jin centrul ora$ului.

Deasemenea,in cadrul UAT ungheni iri desfagoard activitatea 7 unitdti
de cult orthodox, 1
unitate de curt Greco-catoric,2 unitdri de curt reformat,l unitate de curt
romano-catoric $a €eteva unitdti
de cult de altd confesiune.Toate aceste unitdii de cult,i cdmine culturale
au anumtte nevoi
financiare,pentru renovarea,repararea si conseryarea lor.

Referent culturd
Pecurar Mihaela-Sorina

