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RAPORT
privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea si prezentarea

propunerilor de proiecte privind acordarea de finan{iri nerambursabile
din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activitlfi

nonprofit de interes local, conform Legii nr. 350/2005

Evolu{ia comunitilii reprezintd, pentru Primdria Municipiului Craiova,
nevoia de a veni in intdmpinarea cetdlenilor, prin gdsirea de solulii pentru
problemele administrative, care intereseazd comunitatea, dar Ei prin stimularea
iniliativelor dinspre qi citre comunitate, indiferent de domeniul la care se referd
acestea: social, economic, cultural, turistic, culte, sporliv, de mediu, tineret etc.

Prin facilitarea credrii unor pun{i directe intre administrafie qi comunitate,
pot fi atinse mai multe obiective prioritare pentru Municipiul Craiova, precum:

o cre$terea gradului de informare, sensibihzare gi implicare a comunitatii in
viafa urbei, prin dezvoltarea unei atitudini civice,

o facilitarea accesului la culturd, educa{ie etc. pentru societatea civi16,
. creqterea vizibilitalii cultural-turistice a Craiovei qi promovarea valorilor

culturale din Craiova,
. incurajarea iniliativelor experimentale, inovatoare, originale in orice

domeniu,
. dezvoltarea cooperdrii locale, regionale, nationale si internalionale,
o stimularea parteneriatelor public-privat pentru atingerea interesului

general al comunitalii,
. crearea strategiei de dezvoltare durabild, prin adaptarea qi implementarea

politicilor locale, nalionale Ei europene



Pentru a realiza toate aceste obiective, este necesard respectarea, printre
altele, a liberei concurenfe qi monitorizarea strict5 qi eficace a utilizarii
fondurilor publice, in virtutea legislafiei existente. Modalitatea prin care
comunitatea poate fi implicatd in reahzarea obiectivelor prioritare ale
Municipiului Craiova qi locuitorilor s6i o reprezintd, printre altele, qi aplicarea
Legii nr. 35012005 privind regimul finan[drilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general. Astfel, in atribuirea
contractelor de finan{are nerambursabild, autorit[tile publice trebuie sd asigure
condi{iile pentru ca orice persoand flzicd sau juridicd, ce desfbqoarf, activitAti
nonprofit, sd aibd dreptul, in condiliile legii, de a deveni beneficiar qi sd

foloseascd sistemul concuren{ial gi criteriile care sd fac6 posibil5 evaluarea
propunerilor qi specificafilor tehnice gi financiare pentru atribuirea contractelor
de finanlare nerambursabil6.

Sumele alocate de la bugetul local al Municipiului Craiova pentru
desfEgurarea de activitali nonprofit, care sd contribuie la realizarea unor ac(iuni
sau programe de interes public general, de cdtre persoane fizice sau organizafii
neguvernamentale, pot fi accesate de comunitate cu respectarea prevederilor
Legii nr. 350/2005.

Documentalia necesard pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005
privind regimul finanl5rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitAl nonprofit de interes general se aplica tuturor solicitan(ilor persoane

frzice qijuridice fbra scop patrimonial - asocia[ii ori funda[ii constituite conform
legii , care depun propuneri de proiecte/programe in conformitate cu
prevederile Legii nr. 35012005, in vederea atribuirii contractelor de finan(are
nerambursabila din fonduri publice alocate din bugetul Municipiului Craiova
pentru activitati nonprofit de interes local.

Atribuirea contractelor de finanfare nerambursabila se face exclusiv pe

baza selecliei publice de proiecte, procedurd care permite atribuirea unui
contract de finan{are nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia
de cdtre o comisie de evaluare qi seleclie dar si in urma voturilor din partea

cetafenilor.
Anul acesta este al patrulea an in care se doreEte implementarea Legii nr.

35012005 la nivelul municipiului Craiova. Elementul de noutate al acestui an

consta in posibilitatea depunerii proiectelor intr-un sistem online de colectare qi

votare din parlea cetdfenilor, componentd prevdzutd in cadrul proiectului
A.R.C.A. finanlat din fbnduri europene qi implementat de Direclia Rela{ii
Publice ;i Management Documente.

Domeniile pentru care se acord6 finanfdri nerambursabile sunt
urmdtoarele:

l. Educalie civicd qi Mediu
2. Cultura
3. Asistenfd sociald.



Sumele pentru fiecare domeniu vor fi stabilite anual prin Hot[rdre de

Consiliu Local, in cadrul bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul respectiv.
Fala de cele prezentate mai sus;i in conformitate cu prevederile art.l4,

alin. 4 din Legea nr. 27312006, privind finan{ele publice locale, cu prevederile
art. 5, 8, 9, 10,22 si art. 31 alin. 3 din Legea nr.35012005 privind regimul
finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitali
nonprofit de interes general, modificata ;i completat[ ;i cu prevederile afi. 7 din
Legea nr. 521 2003 privind transparenla decizionald in administra{ia publica.
republicatd, modificatd qi completatd, vd propunem spre aprobare inilierea
procedurii de consultare publicd pentru "Regulamentul pentru elaborarea qi

prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finan{ari
nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru
activitdti nonprofit de interes local, conform Legii nr. 35012005", in forma
anexatd la prezentul Raporl.
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