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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 5 din data: 24.03.2017 

privind aprobarea programului anual și a regulamentului  privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local Socodor  

alocate pentru activităţi nonprofit 
 

Consiliul Local al Comunei Socodor, întrunit în şedintă ordinară la data de 31.03.2017 
 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 911/24.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 910/24.03.2017 întocmit de către secretarul Comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

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

ulterioare; 

- prevederile Legii 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile  O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a proiectelor 

culturale cu modificarile și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  prevederile  art.36 alin.(6) lit.b punctul 4 și punctul 6 din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

             În temeiul art. 45 alin (1) și art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă  Programul anual  privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului Consiliului local Socodor alocate pentru activităţi nonprofit de interes local  pe anul 

2017,  conform Anexei nr.1,anexă  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2: Se aprobă  Regulamentul  privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului Consiliului local Socodor alocate pentru activităţi nonprofit de interes local  pe anul 

2017, conform Anexei nr.2, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3: Se împuterniceşte domnul Jura Ioan Dimitrie primarul Comunei Socodor  să semneze 

contractele de finanţare nerambursabilă.  

Art.4: Consiliul Local al comunei Socodor  va acorda anual finanţare nerambursabilă de la 

bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 350/2005.  

Art.5: Se aprobă constituirea comisiilor de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiect în 

vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, prin dispozitie a primarului cu 

respectarea prevederilor legislației în vigoare, comisie care va fi formată din trei membri, 

funcţionari din aparatul propriu al Primăriei comunei Socodor. 

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi se  duce la cunoştinţă publică  prin 

afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia 

prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

  

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

           Primar,                                                                               Secretar, 

                     Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe        
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CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Expunere de motive pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea programului anual 

și a regumanentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului Consiliului local Socodor alocate pentru activități nonprofit  

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 

expunerea de motive cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la aprobarea 

programului anual și a regumanentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului Consiliului local Socodor allocate pentru activități nonprofit.   

         Având in vedere articolul 2, lit. b din Legea nr. 350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general, Consiliul local Socodor poate fi autoritate finanţatoare pentru 

realizarea unor obiective de interes local. 

Potrivit atribuţiilor stabilite de acest act normativ, autoritatea finanţatoare 

trebuie să stabilească anual programul propriu pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile care va cuprinde, aşa cum de altfel prevede şi legea, scopul şi 

obiectivele acordării finanţărilor nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, 

durata, bugetul, procedura aplicată. 

Bugetul programului pentru anul 2017 , aprobat odată cu adoptarea bugetului 

local, este  de 220 mii lei pentru următoarele domenii: 

Nr. Crt. Activitate Buget Sursa de finanțare din bugetul local 

I. Activități sportive 110 mii lei 67.02 

II. Asistență socială 20 mii lei 68.02 

III. Susținerea cultelor 90 mii lei 67.02 

 

În conformitate cu prevederile Legii 350/2005, atribuirea contractelor de 

finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în 

limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Consiliului 

local Socodor, cu respectarea principiilor de liberă concurenţă, eficacitate a utilizării 
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fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere a cumulului, 

neretroactivitate şi cofinanţare. 

În vederea selecţiei proiectelor, s-a elaborat Ghidul solicitantului privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Local Socodor  

alocate pentru activităţi nonprofit de interes local. 

Obiectivul general al programului este sprijinirea proiectelor de interes public 

în vederea stimulării contribuţiei sectorului non-profit la creşterea şi încurajarea 

participării active a cetăţenilor la viaţa sociala a comunităţii. 

 Domeniile care se propun a fi finanţate sunt: sport , asistență social și culte 

religioase. 

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect,  va 

cuprinde: cerinţele minime de calificare, termenii de referinţă, instrucţiuni privind 

modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice şi financiare, instrucţiuni 

privind datele limită şi formalităţile ce trebuie îndeplinite, criteriile aplicabile pentru 

evaluarea şi selecţia proiectelor. 

Documentaţia va fi postată pe site-ul Consiliului Local  şi va fi pusă la 

dispoziţia tuturor celor interesaţi, iar anunţul de participare va fi făcut public prin 

publicare în Monitorul Oficial, pe pagina de internet a Primăriei Socodor și la avizierul 

local.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun Consiliului local spre aprobare 

proiectul de hotărâre , în forma prezentată. 

 

 

PRIMAR, 

  JURA IOAN DIMITRIE 
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Nr.  înregistrare: 910 din 24 .03.2017 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea programului anual și a regumanentului 

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului local 

Socodor alocate pentru activități nonprofit  

Subsemnatul Crișan Gheorghe secretar   al Comunei Socodor,  prezint 

referatul de specialitate cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la aprobarea 

programului anual și a regumanentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului Consiliului local Socodor allocate pentru activități nonprofit.   

         Având in vedere articolul 2, lit. b din Legea nr. 350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general, Consiliul local Socodor  poate fi autoritate finanţatoare pentru 

realizarea unor obiective de interes local. 

Bugetul programului pentru anul 2017 , aprobat odată cu adoptarea bugetului 

local, este  de 220 mii lei pentru următoarele domenii: 

Nr. Crt. Activitate Buget Sursa de finanțare din bugetul local 

I. Activități sportive 110 mii lei 67.02 

II. Asistență socială 20 mii lei 68.02 

III. Susținerea cultelor 90 mii lei 67.02 

 

Potrivit atribuţiilor stabilite de acest act normativ, autoritatea finanţatoare 

trebuie să stabilească anual programul propriu pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile care va cuprinde, aşa cum de altfel prevede şi legea, scopul şi 

obiectivele acordării finanţărilor nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, 

durata, bugetul, procedura aplicată. 

În conformitate cu prevederile Legii 350/2005, atribuirea contractelor de 

finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în 

limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Consiliului 

local Socodor, cu respectarea principiilor de liberă concurenţă, eficacitate a utilizării 

fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere a cumulului, 

neretroactivitate şi cofinanţare. 
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În vederea selecţiei proiectelor, s-a elaborat Ghidul solicitantului privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Local Socodor  

alocate pentru activităţi nonprofit de interes local. 

Obiectivul general al programului este sprijinirea proiectelor de interes public 

în vederea stimulării contribuţiei sectorului non-profit la creşterea şi încurajarea 

participării active a cetăţenilor la viaţa sociala a comunităţii. 

 Domeniile care se propun a fi finanţate sunt: sport , asistență social și culte 

religioase. 

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect,va 

cuprinde: cerinţele minime de calificare, termenii de referinţă, instrucţiuni privind 

modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice şi financiare, instrucţiuni 

privind datele limită şi formalităţile ce trebuie îndeplinite, criteriile aplicabile pentru 

evaluarea şi selecţia proiectelor. 

Documentaţia va fi postată pe site-ul Consiliului Local  şi va fi pusă la 

dispoziţia tuturor celor interesaţi, iar anunţul de participare va fi făcut public prin 

publicare în Monitorul Oficial, pe pagina de internet a Primăriei Socodor și la avizierul 

local.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun Consiliului local spre aprobare 

proiectul de hotărâre , în forma prezentată. 

 

 

SECRETAR, 

       CRIȘAN GHEORGHE 
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