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RAPORT 
privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea 

propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile 
din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general local pentru anul 2017,  
conform Legii nr. 350/2005 

 
 

  
Evoluția comunității reprezintă, pentru Primăria Municipiului Craiova, 

nevoia de a veni în întâmpinarea cetățenilor, prin găsirea de soluții pentru 
problemele administrative, care interesează comunitatea, dar și prin stimularea 
inițiativelor dinspre și către comunitate, indiferent de domeniul la care se referă 

acestea: social, economic, cultural, turistic, culte, sportiv, de mediu, tineret etc.  
Prin facilitarea creării unor punți directe între administrație și comunitate, pot fi 
atinse mai multe obiective prioritare pentru Municipiul Craiova, precum: 

• creşterea gradului de informare, sensibilizare și implicare a comunității în 
viața urbei, prin dezvoltarea unei atitudini civice, 

• facilitarea accesului la cultură, educație etc. pentru societatea civilă, 
• creșterea vizibilității cultural-turistice a Craiovei și promovarea valorilor 

culturale din Craiova,  

• încurajarea inițiativelor experimentale, inovatoare, originale în orice 
domeniu, 

• dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale, 

• stimularea parteneriatelor public-privat pentru atingerea interesului 
general al comunității, 

• crearea strategiei de dezvoltare durabilă, prin adaptarea și implementarea 
politicilor locale, naționale și europene 

 
Pentru a realiza toate aceste obiective, este necesară respectarea, printre 

altele, a liberei concurențe și monitorizarea strictă și eficace a utilizării 
fondurilor publice, în virtutea legislației existente. Modalitatea prin care 



comunitatea poate fi implicată în realizarea obiectivelor prioritare ale 
Municipiului Craiova și locuitorilor săi o reprezintă, printre altele, și aplicarea 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Astfel, în atribuirea 
contractelor de finanţare nerambursabilă, autorităţile publice trebuie să asigure 

condiţiile pentru ca orice persoană fizică sau juridică, ce desfăşoară activităţi 
nonprofit, să aibă dreptul, în condiţiile legii, de a deveni beneficiar şi să 
folosească sistemul concurenţial şi criteriile care să facă posibilă evaluarea 
propunerilor şi specificaţilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractelor 
de finanţare nerambursabilă. 

Sumele alocate de la bugetul local al Municipiului Craiova pentru 
desfăşurarea de activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni 
sau programe de interes public general, de către persoane fizice sau organizaţii 
neguvernamentale, pot fi accesate de comunitate cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 350/2005. 

  
Documentația necesară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general se aplică tuturor solicitanţilor persoane 
fizice şi juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform 

legii –, care depun propuneri de proiecte/programe în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 350/2005, în vederea atribuirii contractelor de finanţare 
nerambursabilă din fonduri publice alocate din bugetul Municipiului Craiova 
pentru activitati nonprofit de interes general. 
 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare 
nerambursabilă sunt: 
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 dispoziţia 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. 

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 de evaluare și selecție, cu respectarea principiilor prevăzute 
anterior. 

 
Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru 

finanţare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la 
elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local. 

 
Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele 

criterii de selecţionare: 
a) programele şi proiectele sunt de interes public local; 
b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului 

finanţării, prin: 
- experienţa în domeniul administrării altor programe similare; 
- căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetăţenii, 
comunitatea); 
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau 

proiectului la nivelul propus; 
- experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publce, cu alte organizaţii 
guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din strănătate, după caz. 
 

Față de cele prezentate, având în vedere că, pentru punerea în aplicare a Legii 

nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general, a fost aprobată în bugetul 
local al Municipiului Craiova suma de 300.000 lei, conform HCL nr. 73/2017 și 
în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b și e, art. 47 alin. (1), 
art. 49, art. 61 alin. (1), art. 62, alin (1), art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/ 2001 privind administraţia publică locală republicată, ulterior modificată și 
completată; precum și în conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 
273/2006, privind finanțele publice locale, cu prevederile art. 5, 8, 9, 10, 22 si 
art. 31 alin. 3 din Legea nr.350/2005 privind privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes 

general, modificată și completată și cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, modificată 
și completată, vă propunem spre aprobare următoarele: 



 
1. Alocarea sumei de 300.000 lei, din bugetul local al Municipiului Craiova, 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, conform prevederilor cuprinse în HCL 

nr.73/2017, privind bugetul municipiului Craiova pe parcursul anului 
2017; 

2. Regulamentul pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte 
privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului 
Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general 

local pentru anul 2017, conform Legii nr. 350/2005, prevăzut în anexa 1 
la prezentul Raport. 
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