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PROIECT DE HOTANANT

Privind stabilire,a unor misuri pentru derularea procedurii de acorrCare de finanf[ri
nerambursabile din bugetul public al Oraqului [.lngheni, pentru anul2023, in domeniile:

cultur[ si culte

Primarul Orasului Lrngheni,

VIzAnd referatul de aprobare nr. 1632116.02.2023, la proiectul de hotdrdre privind
stabilirea unor m5sul:i pentru derularea procedurii de acordare de finanf6ri nerambursabile din
bugetul public al oraqrului Ungheni, pentru anul2023,in domeniile: culturi qi culte,

in conformil.ate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanfdrilor
nerambursabile din lbnduri publice alocate pentru activitdti non-profit de interes general, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, precum gi cu dispozifiile legale specifice, respectiv:
! Ordonan(a Guv,smului nr.5111998 privind imbundtltirea sistemului de finanfare a
programelor, proiectelor gi ac{iu(rilor culturale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

I Ordonanfa Guventului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitAlile de cult aprarfindnd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia, republicat6, cu
completdrile ulterioare, respeotiv Hotdrdrea Guvernului nr.147012002, privind aprobarea
Normelor metodolop;ice pentru aplicarea Ordonanfei Guvernului nr.8212001, republicat[, cu
modifi c[rile gi completlrile ultenioare;

I Hotdrdreanr.4131.Ol.2023 privind aprobarea bugetului local al oragului Ungheni pe anul 2023;

Avand in vedere preve{erile Legii nr. 2TDA06 privind finantele publice locale, cu
completdrile gi modificdrile ulterioare,

in temeiul prevederilor aft.l29, alin.2,lit.d), alin.4, lit.a), alin.7,lit.a) si lit.d), alin.g, lit.a)
din Ordonata de urgenta nr.57/2019 privind coduladministrativ.

PROPUN SPRE APROBARE

Art.1. Aprobarea programului anual de acordare a finan(Srilor nerambursabile din bugetul public
al Oragului Ungheni, pentru anul2023, in domeniile: culturl gi culte, conform Anexei 1.



Art.Z. (l) Aprobarea componen[ei comisiilor de evaluare gi selec(ionare a proiectelor gi

documentatiilor depuse in vederea atribuirii contractelor de finanfare neramlbursabil[ din bugetul
public al oraqului Ungheni in domeniile: culturl qi culte, precum qi a componenlei comisiilor de

solulionare a contestaliilor constituite in conformitate cu prevederile ar1.. 12 din Ordonan[a
Guvernului nr.212008 privind modificarea gi completarea Ordonanfei Guvernului nr.5l/1998
privind imbundtitirea sistemului de finanlare a programelor qi proiectelor cultural, respective in
condiliile prev[zute 'in Capitolul III Secliunea a 9-a din Normele metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr.9812016 privind achizi(iile publice, conform Anexei 2,

(2) in aplicarea prevederilor art.12, alin.(5) din Ordonanta GuvernuluLi nr.2/2008 privind
modificarea gi completarea Ordonanlei Guvernului nr.5l/1998 privind imbundtdfirea sistemului
de finanlare a programelor gi proiectelor culturale, componenfa nominald, a c;omisiilor va fi adusl
la cunogtinf[ public[ numai dupi incheierea sesiunii de selec[ie.
Art.2. Aprobarea Regulamentului gi a anexelor acestuia cu privire la regimul finanf[rilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al oragului Ungheni, pentru anul 2023, in
domeniile: culturd qi culte, conform Anexei 3.

Art.S. imputernicirea domnului Prodan Victor, primarul oragului Urrgheni, sd semneze
contractele de finan{are nerambursabil6 pe fiecare domeniu in parte: culturd gi culte.

PRIMAR

Prodan Victor

[.ucia -Referent comp. Cultura
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REFERAT DE APROBARE

privind stabilirea unor mlsuri pentru derularea procedurii de acortlare de finan(Iri
nerambursabile din bugetul public al oraEului Ungheni, pentru anul2023, in domeniile:

culturtr qi culte

Legea Nr.35l)/2005 privind regimul finanfdrilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitdti non-profit de interes general, cu modificdrile gi completirile ultirioare,
reprezintd cadrul grlneral de derulare pentru procedura de acordare a acestor finanf6ri
nerambursabile.

Prin hot6rdrea de aprobare a bugetului Consiliului Local Ungheni au fost aprobate
fondurile destinate r:ontractelor de finanfare nerambursabild din bugetul public al oragului
Ungheni, pentru anul2023, in domeniile: cultur6 gi culte.

Cadrul normativ anterior amintit se completeazd cu legislalia specific6 fiecdrui domeniu,
dupl cum urmeazd:
! Ordonan{a Guvrlrnului nr.51/1998 privind imbunitd}irea sistemului de finanfare a
programelor, proiecterlor gi acfiunilor culturale, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;
! Ordonan{a Guvenrului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unit6lile de cult ap,a(inind cultelor religioase recunoscute din Romdnia, republicat[, cu
completlrile ulterioere qi respectiv Hotirdrea Guvernului nr.147012002 privind aprobarea
Normelor metodolog;ice pentru aplicarea Ordonanfei Guvernului nr.8212001, republicata, cu
modifi cdrile gi completlrile ulterioare;
I Hotdr6reanr.4/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al oragului Ungheni pe anul 2023.

in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 350/2005, cu modificErile gi
completdrile ulterioarre, atribuirea contractelor de finan{are nerambursabild se face exclusiv pe
baza selecfiei publice de proiecte, procedur6 care permite atribuirea unui contract de frnanfare
nerambursabild din fonduri publice, prin selec[ionarea proiectului de cltre o comisie, cu
respectarea principiilor stabilite de art.4 din actul normativ mai sus enuntat.

Procedura de selecfie de proiecte cuprinde urmltoarele etape:
I publicarea prograntului anual pentru acordarea finan(Srilor nerambursabile;

! publicarea anunfulrri de participare;

! inscrierea candidafilor;

! transmiterea docunrentaliei;



n prezentarea propunerilor de proiecte;

n verificarea eligibilitdlii, inregistrdrii qi a indeplinirii criteriilor referitoare [a capacitatea tehnicd
gi financiar5;

! evaluarea propunerilor de proiecte;

n comunicarea rezultatelor;

E incheierea contractului sau contractelor de finanfare nerambursabilE;

I publicarea anun(ului de atribuire a contractului sau contractelor de finan{are nerambursabil[.

in aplicarea prevederilor art.15 din Legea Nr.350/2005 autorititile finan(atoare stabilesc
un program anual propriu pentru acordarea de finan{dri nerambursabile, care se publicd in
Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea a VI-a.

Programul anual, poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selec[ie a proiectelor.
Publicarea in Monitorul Oficial al Rom6niei a programului anual pentru acordarea de finan16ri
nerambursabile nu creeazd autoritdtii finan[atoare obligatia de a efectua respectiva proceduri de
seleclie.

Pentru verificarea eligibilitalii, inregistrdrii gi a indeplinirii criteriilor referitoare la
capacitatea tehnicd gi financiar5.ievaluarea propunerilor de proiecte, se constituite comisii pe
domenii formate din func{ionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oragului^Ungheni.

In ceea ce privegte programele, proiectele gi ac{iunile culturale, constituirea acestei
comisii se face cu respectarea prevederilor art.12 din Ordonan{a GuvernuLlui nr.51/1998, fiind
nominalizafi specialigti cu o experien{i de minimum 3 ani de practicd in acelit domeniu.

Pentru solufionarea eventualelor contesta{ii se constituie comisii pe domenii de
solufionare a contestatiilor constituite in conformitate cu prevederile arL. 12 din Ordonanfa
Guvernului nr.2l2008privind modificarea gi completarea Ord-onan{ei Guvenrului nr.5l/lgg8.

De men{ionat faptul c5, in conformitate cu prevederile art.l2, aliin.(5) din Ordonanfa
Guvernului Nr.51/1998, aprobat[ prin Legea nr.24512001, cu modificiirile gi completlrile
ulterioare, componenta nominal[ a comisiei va fi adusd la cunogtinld publicd numai dupd
incheierea sesiunii de seleclie.

Av6nd in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotdr6re privind
stabilirea unor misuri pentru derularea procedurii de acordare de finanf[ri nerambursabile din
bugetul public al oraqului Ungheni, pentru anul2023, qi aprobarea Regulanrentului qi a anexelor
acestuia cu privire la regimul finan{[rilor nerambursabile din fondurile bugetului local al
oragului Ungheni, pentru anul2023,in domeniile: culturd gi culte .

Primar

Prodan V

ffi
ictor

Intocmit: Hnag Ana Lucia - R.f{rnt comp. Cultura

h
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Nr. 1637 din 16.02.i1023

Anun{ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autoritetii sau instituliei publice: ORA$UL TINGHENI
Astdzi, 16.02.2023, ORA$UL UNGHENI, anunfd deschiderea procedurii de transparen![

decizional6 a procesului de elaborare a proiectului urmltorului act normativ: Proiect de hofirAre
privind stabilirea unor mdsuri pentru derularea procedurii de acordare de /inanldri
nerambursabile din bugetulpublic al oraEului Ungheni, pentru anul2023,tn domeniile: culturd
Ei culte.

Paragraf des,;riptiv - problema identificat[, solutia propusd de actul normativ, impactul
scontat etc.

Prin Hotdrdrea Consiliului Local Ungheni nr. 4 din 3l ianuarie 2023 a fost aprobat bugetul
local al oraqului Urrgheni pe anul 2023, buget in care au fost cuprinse sume pentru finantlri
nerambursabile in domeniile culte qi cultur6.

in conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.350/2005, cu modificlrile gi complet[rile
ulterioare, atribuirea contractelor de finanlare nerambursabild se face exclusiv pebaza selecfiei
publice de proiecte, procedurd care permite atribuirea unui contract de finan{are nerambursabilS
din fonduri publice, prin selec(ionarea proiectului de cdtre o comisie numit[ conform prevederilor
legale in vigoare.

Documenta(ia aferentl proiectului de act normativ include (dup5 caz):

'referatul de aprobare privind necesitatea adoptdrii actului normativ propus;
. textul comprlet al proiectului actului respectiv:
. alte documente considerate relevante.

Documenta(ia poate fi consultat[:
. pe pagina de internet a instituliei, la www.primariaungheni.ro
. la sediul instituliei Oraqul Ungheni str. Principaldnr.35T,jud. Mureq

' proiectul de act normativ se poate obline in copie, pebazdde cerere depusd la biroul de relafii cu
publicul al instituliei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
supus procedurii de transparenfl decizional6 se pot depune p6nd la data de 27.02.2023.
n prin formularul o:nline disponibil pe pagina de internet a instituliei la linkul stabilirea -unor-
mdsuri-pentru- derul;rrea -procedurii-de- acordare -de- finanfdri-nerambursabile- din -bugetul- public-

al -oragului- Ungheni, -pentru -anul -2023, -in -domeniile: -culturd- gi -culte;

n ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: ungheni@cjmures.ro.;





n prin po$t6, pe adresa: Oraqul Ungheni str. PrincipalS nr. 357, jud. Mureg ;

o la sediul instituliei, la RegistraturS, la adresa Ora.qul Ungheni str. Principald nr. 357, jud. Mureg,
intre orele 07:30-l 5 :30.

Materialele transmise vor pur-ta menfiunea " Propuneri privind Proiect de hotdrtire privind
stabilirea unor mdsuri pentru derulorea procedurii de acordare de finanldri nerambursabile din
bugetul public al orusului Ungheni, pentru qnul 2023, tn domeniile: culturd Si culte".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de
intemet a instituliei, la linkul https ://www.primariaungheni.ro

Nepreluarea recomanddrilor formulate gi inaintate in scris va fi justificatd in scris.
Pentru cei interesa[i existi gi posibilitatea organizdrii unei intdlniri in care sd se dezbatd

public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in scris de c6tre o asociafie
legal constituitl sau de c[tre o altd autoritate sau institulie publicl pdn[ la data de 27.02.2023 .

Pentru informalii suplimentare, vd stdm la dispozilie la urmdtoarele date de contact:
telefon: 0265-328.212, e-mail: ungheni@cjmures.ro, persoand de contact: Flang Ana Lucia

Primar,




