
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea “Programului anual al finanţărilor nerambursabile din bugetul local al 
comunei Poienarii Burchii, pentru activităţi non profit de interes general, aferent anului 2020”   

 
 

      Având în vedere : 
Ø Raportul de  specialitate nr. 3883/19.02.2020  întocmit de Biroul Financiar – Economic din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poienarii Burchii,  
Ø Referatul de aprobare nr. 4885/ 24.02.2020 al d-lui Daniel Nedelcu, primarul comunei Poienarii 
Burchii, judeţul Prahova, 
Ø Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
Ø Avizul de legalitate al secretarului general al comunei nr.4887/24.02.2020,        
      În conformitate cu prevederile: 
Ø Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ø art. 4, alin. (2), lit. a) – h) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr.1470/ 12.12.2002, privind 
apobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ø Ordinului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor 
sportive, 
Ø Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunãtãţirea sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E  
 
          Art.1. Se aprobă. “Programul anual al finanţărilor nerambursabile din bugetul local al 
comunei Poienarii Burchii, pentru activităţi non profit de interes general, aferent anului 2020”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2. Finanţările nerambursabile se vor acorda pentru proiecte/programe şi acţiuni în domeniile 
sport, culturã şi culte. 
      Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul 
comunei Poienarii Burchii, d-nul Daniel Nedelcu. 
      Art.4. Secretarul general al comunei Poienarii Burchii va comunica prezenta hotărâre 
primarului comunei Poienarii Burchii, comisiei de evaluare şi selecţie a contractelor de finanţare 
nerambursabilă şi Instituţiei Prefectului - judeţul Prahova. 
 
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      
                                      Valentin Stoica                                               Contrasemnează, 
                                                                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                                        Claudia - Georgeta Necula 
 
              Poienarii Burchii, 26.02.2020                   Nr. consilieri in functie* 11 
              Nr. 14                                                          Nr. consilieri prezenti      9 
              Red/Dact CGN/1ex                                    Nr. voturi pentru             9 
                                                                                   Nr. voturi contra              - 
                                                                                   Nr. abtineri                       - 
                                                                                   *inclusiv Viceprimarul comunei Poienarii Burchii 
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																																																																																																																																				ANEXA	

la	H.C.L.	nr.	14	/26.02.2020	
	

PROGRAM	ANUAL	

al	finanţărilor	nerambursabile	de	la	bugetul	local	al	comunei	Poienarii	
Burchii,	pentru	activităţi	nonprofit	de	interes	general,	

aferent	anului	2020	
	

1.	Informaţii	generale	privind	autoritatea	finanţatoare	

									Consiliul	local	al	comunei	Poienarii	Burchii,	str.	G-ral	Alexandru	Angelescu,	
nr.	22,	jud.	Prahova,	cod	fiscal	2843647,	tel./fax	0244/486244,	e-mail:	
primariapoienarib@yahoo.com	.	

	2.	Domeniu	de	aplicare		

									a)	Sport		-	Programul	“Promovarea	sportului	de	performanţă”;	
									b)Culte		-	Unităţi	de	cult	aparţinând	cultelor	religioase	recunoscute	din	

România;	
									c)	Culturã		-	programe,	proiecte	şi	acţiuni	culturale.	

3.	Scopul	programelor		

									Scopul	principal	al	programelor	este	dezvoltarea	activităţii	culturale,	
religioase,	sociale	şi	sportive	din	comuna	Poienarii	Burchii.	Se	urmãreşte	
menţinerea	unei	bune	stări	de	sănătate	şi	consolidarea	socializării	cetăţenilor	
comunei	prin	crearea	unui	cadru	social	şi	organizatoric	favorizant,	extinderea	
posibilităţilor	de	derulare	a	diferitelor	activităţi	artistice	şi	culturale	precum	şi	
consolidarea	accesului		publicului	larg	la	cultură.	

4.	Obiectivul	general		

									Obiectivul	general	al	programelor	este	îmbunătăţirea	calităţii	vieţii	
locuitorilor	din	comuna	Poienarii	Burchii,	prin	susţinerea	iniţiativelor	O.N.G.-
urilor	de	antrenare	a	cetăţenilor	în	activităţi	sociale,	culturale,	religioase	şi	
sportive.		

5.	Obiectivele	specifice	ale	Programelor	sunt:		

									-	dezvoltarea	şi	promovarea	vieţii	culturale,	prin	crearea	de	evenimente	
specifice	pe	plan	local,	cu	impact	major	asupra	publicului	ţintă;		
									-	promovarea	şi	sprijinirea	creativităţii	culturale;		
									-	consolidarea	identităţilor	culturale	şi	conservarea	tradiţiilor;		
									-	alocarea	de	fonduri	unităţilor	de	cult	aparţinând	cultelor	religioase	
recunoscute	din	România,	pentru	completarea	fondurilor	proprii	necesare	



pentru	întreţinerea	şi	funcţionarea	acestora,	pentru	conservarea	şi	întreţinerea	
bunurilor	aparţinând	cultelor	şi	care	fac	parte	din	patrimoniul	cultural	naţional	
mobil,	precum	şi	pentru	activităţile	de	asistenţă	socială	şi	combaterea	sărăciei	
susţinute	de	acestea.		

6.	Beneficiarii	direcţi	

									Beneficiarii	direcţi	ai	Programelor	sunt:		

									•	organizaţii	neguvernamentale,	înfiinţate	în	baza	O.G.	nr.	26/2000,	
modificată	şi	aprobată	prin	Legea	nr.	246/2005,	cu	activitatea	în	domeniul	
educaţiei	fizice,	sportului	şi	culturii;		
									•	unităţile	de	cult	aparţinând	cultelor	religioase	recunoscute	din	România.		

7.		Beneficiarii	indirecţi	

									Beneficiarii	indirecţi	ai	Programului	sunt	locuitorii	com.	Poienarii	Burchii.		

8.	Durata	

										Durata	Programelor	este:	01.03.2020	-	31.12.2020.		

9.	Bugetul	Programelor		

									Suma	totală	alocată	pentru	Programele	din	anul	2020	este	de	125.000	lei:		

	 -	Domeniul	sport:				35.000	lei;	
	 -	Domeniul	culte:					60.000	lei;	
	 -	Domeniul	cultura:	30.000	lei.	
	
	10.	Data	limitã	pentru	depunerea	propunerilor	de	proiecte			
						
									Data	limita	pentru	depunerea	propunerilor	de	proiecte	va	fi	menţionată	în	
anunţul	de	participare.		
	
11.	Procedura	aplicatã	
						
									Finanţarea	nerambursabilă	acordată	din	fonduri	publice	unui	beneficiar	se	
va	face	în	baza	unui	contract	de	finanţare	nerambursabilă	încheiat	între	Comuna	
Poienarii	Burchii	şi	beneficiar,	în	urma	aplicării	procedurii	selecţiei	publice	de	
proiecte.	
	
	
12.	Procedura	de	selecţie	de	proiecte	cuprinde	următoarele	etape:		
										
								a)	publicarea	programului	anual	pentru	acordarea	finanţărilor	
nerambursabile;		
								b)	publicarea	anunţului	de	participare;		
								c)	înscrierea	candidaţilor;		



								d)	transmiterea	documentaţiei;		
								e)	prezentarea	propunerilor	de	proiecte;		
									f)	verificarea	eligibilităţii,	înregistrării	şi	a	îndeplinirii	criteriilor	referitoare	
la		capacitatea	tehnică	şi	financiară;		
								g)	evaluarea	propunerilor	de	proiecte;		
								h)	comunicarea	rezultatelor;		
									i)	încheierea	contractului	sau	contractelor	de	finanţare	nerambursabilă;		
									j)	publicarea	anunţului	de	atribuire	a	contractului	sau	contractelor	de	
finanţare	nerambursabilă.	
	
13.	Principiile	care	stau	la	baza	atribuirii	contractelor	de	finanţare	
nerambursabilă:	
		
								a)	libera	concurenţă,	respectiv	asigurarea	condiţiilor	pentru	ca	persoana	
fizică	sau	juridică	ce	desfăşoară	activităţi	nonprofit	să	aibă	dreptul	de	a	deveni,	
în	condiţiile	legii,	beneficiar;		
								b)	eficacitatea	utilizării	fondurilor	publice,	respectiv	folosirea	sistemului	
concurenţial	şi	a	criteriilor	care	să	facă	posibilă	evaluarea	propunerilor	şi	a	
specificaţiilor	tehnice	şi	financiare	pentru	atribuirea	contractului	de	finanţare	
nerambursabilă;		
								c)	transparenţa,	respectiv	punerea	la	dispoziţie	tuturor	celor	interesaţi	a	
informaţiilor	referitoare	la	aplicarea	procedurii	pentru	atribuirea	contractului	
de	finanţare	nerambursabilă;		
							d)	tratamentul	egal,	respectiv	aplicarea	în	mod	nediscriminatoriu	a	
criteriilor	de	selecţie	şi	a	criteriilor	pentru	atribuirea	contractului	de	finanţare	
nerambursabilă,	astfel	încât	orice	persoană	fizică	sau	juridică	ce	desfăşoară	
activităţi	nonprofit	să	aibă	şanse	egale	de	a	i	se	atribui	contractul	respectiv;		
							e)	excluderea	cumulului,	în	sensul	că	aceeaşi	activitate	urmărind	realizarea	
unui	interes	general,	regional	sau	local	nu	poate	beneficia	de	atribuirea	mai	
multor	contracte	de	finanţare	nerambursabilă	de	la	aceeaşi	autoritate	
finanţatoare;		
							f)	neretroactivitatea,	respectiv	excluderea	posibilităţii	destinării	fondurilor	
nerambursabile	unei	activităţi	a	cărei	executare	a	fost	deja	începută	sau	
finalizată	la	data	încheierii	contractului	de	finanţare;		
							g)	confinanţarea,	în	sensul	că	finanţările	nerambursabile	trebuie	însoţite	de	
o	contribuţie	de	minimum	10%	din	valoarea	totală	a	finanţării	din	partea	
beneficiarului.		
	
14.	Comisia	de	evaluare		
	
									Selecţionarea	şi	evaluarea	solicitărilor	se	va	face	de	către	o	comisie	de	
evaluare	care	va	fi	numită	în	condiţiile	H.G.	395/2016	pentru	aprobarea	
Normelor	metodologice	de	aplicare	a	prevederilor	referitoare	la	atribuirea	
contractului	de	achiziţie	publică/acordului	-	cadru	din	Legea	98/2016	privind	
achiziţiile	publice.	Membrii	comisiei	de	evaluare	vor	fi	desemnaţi	prin	dispoziţie	
a	primarului	comunei	Poienarii	Burchii.		
	



	
15.	Alte	precizãri	
	
									Publicarea	programului	anual	pentru	acordarea	de	finanţare	
nerambursabilã	
nu	crează	Consiliului	Local	al	comunei	Poienarii	Burchii	obligația	de	a	efectua	
respectiva	procedură	de	selecție.		
	
	
									Prezentul	program	va	fi	publicat	în	Monitorul	Oficial	al	României,	partea	a	
VI-a	,	dupã	aprobarea	sa	prin	Hotãrârea	Consiliului	Local	al	comunei	Poienarii	
Burchii.	

	

	

	 PREŞEDINTE	DE	ŞEDINŢĂ,																																																						

																								Valentin	Stoica																																															Contrasemnează,	
																																																																																			SECRETAR	GENERAL	AL	COMUNEI,	
																																																																																															Claudia	-	Georgeta	Necula	
	
 
 


