
  

AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui contract de finanțare nerambursabilă de la 

bugetul local al Municipiului Târgovişte alocat pentru activitățile 

nonprofit de interes local, sesiunea I, iulie 2021 

   

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii iulie 

2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23420/19.07.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ; 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23421/19.07.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ; 

▪ Procesul verbal nr. 1/19.07.2021 al Comisiei de evaluare și selecție; 

▪ Prevederile art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile HCL nr. 194/19.04.2019 privind modificarea Regulamentului 

regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului 

Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 

215/14.08.2014; 

▪ Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), d) și f) din Codul 

Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 



 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă finanţarea din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes local, sesiunea I, iulie 2021, a proiectului prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică 

și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte. 

 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

Red. D.I. 

 

 

 
Compartimentul de resort căruia i-a 

fost transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  23 iulie 2021 

Comisia de specialitate căreia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5   

 

 

 



 

                                            APROBAT, 

        Primarul Municipiului Târgoviște 

          jr. Daniel-Cristian STAN  

           

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

municipiului, alocate pentru activități nonprofit de interes local, ca urmare a 

propunerii făcute de către comisia de evaluare și selecție, prin aplicarea procedurii 

de selecție de proiecte 

 

 

 Prin HCL nr. 194/19.04.2019, a fost aprobat Regulamentul regimului finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște alocate pentru  activitățile 

non-profit de interes local, regulament care stabilește principiile, cadrul general și 

procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local 

pentru activități nonprofit de interes local. 

 Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza 

selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare 

nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie cu 

respectarea principiilor prevăzute la articolul 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de 

interes general, drept pentru care, prin Dispoziția Primarului nr. 171/22.01.2018,  s-a 

constituit o comisie de evaluare și selecție a solicitărilor. 

 Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de 

finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște, având drept scop 

sprijinirea de acţiuni în domeniul educaţiei, culturii, asistenței sociale, cultelor, sportului, 

precum și programelor sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte 

din fonduri publice, respectiv:  programul "Promovarea sportului de performanţă"  și 

programul "Sportul pentru toţi". 

 În data de 19.07.2021 Comisia de evaluare și selecție s-a întrunit in sesiune de lucru, 

fiind analizate o singura cerere depusa în perioada 05.07.2021-19.07.2021 prilej cu care 

a fost încheiat procesul-verbal nr. 1/19.07.2021. 

 Față de cele prezentate mai sus, prin prezentul referat se propune aprobarea 

oportunității inițierii unei Hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea contractului de 

finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului, alocat pentru activități 

nonprofit de interes local, ca urmare a propunerii făcute de către comisia de evaluare și 

selectie. 

 

 

 
PREȘEDINTE COMISIE 

  Jr. Ciprian STĂNESCU 



                                                                                 APROBAT, 

           PRIMAR, 

                       jr. Daniel-Cristian Stan 

            

 

 

        RAPORT DE SPECIALITATE 

privind atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

municipiului, alocate pentru activități nonprofit de interes local, ca urmare a 

propunerii făcute de către comisia de evaluare și selecție, prin aplicarea procedurii 

de selecție de proiecte 

 

 

 Prin HCL nr. 194/19.04.2019, a fost aprobat Regulamentul regimului finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște alocate pentru  activitățile 

non-profit de interes local, regulament care stabilește principiile, cadrul general și 

procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local 

pentru activități nonprofit de interes local. 

 Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza 

selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare 

nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie cu 

respectarea principiilor prevăzute la articolul 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de 

interes general, drept pentru care, prin Dispoziția Primarului nr. 1448/05.07.2021  s-a 

constituit o comisie de evaluare și selecție a solicitărilor. 

 În data de 19.07.2021 Comisia de evaluare și selecție s-a întrunit in sesiune de lucru, 

fiind analizata o singura cerere depusa în perioada 05.07.2021-19.07.2021 prilej cu care 

a fost încheiat procesul-verbal nr.1/19.07.2021. 

 În considerentele procesului-verbal comisia reține faptul că bugetul alocat primei 

sesiuni este de 30.000 lei . 

 În conformitate cu prevederile punctului 3, Capitolul V din Regulamentul 

regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, 

alocate pentru activități nonprofit de interes local, precum și cele ale art. 40, alin. 1 din 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște 

aprobat prin H.C.L. nr. 244/2008, se înaintează spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

atribuirea contractelor de finanțare din fonduri publice nerambursabile alocate pentru 

activități nonprofit de interes local. 

 Comisia de analiză și selecție a proiectelor propune Consiliului Local Municipal 

Târgoviște spre aprobare finanțarea integrală a proiectului evaluat, conform Anexei nr. 6 

la procesul-verbal nr. 1/19.07.2021. 

 
             Presedinte comisie                                                         Secretar comisie 

            Jr. Ciprian Stanescu                                                         Ec. Rodica Dogaru 

 


