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                                                                                     Anexa 1 la DP nr. 337 / 06.04.2022 

 

 

Program anual propriu  pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate   

de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local 

pentru anul 2022 

 

 Autoritatea finantatoare : Orasul Pucioasa,  in temeiul calitatii sale  de ordonator principal de 

credite si in baza Regulamentului  privind regimul finantarilor nerambursabile aprobat prin HCL  

nr. 39/15.02.2018, acorda finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general, in 

conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor din fonduri publice alocate 

pentru activitati nonprofit de interes general . 

 

 Informatii generale privind autoritatea finantatoare : 

             U.A.T.Orasul Pucioasa 

             Cod fiscal 4280302 

             Adresa:Str.Fantanilor ,nr.7,Pucioasa, 

             Numar de telefon : 0245/760477 

             Fax: 0245/760484,0245/760476 

             Email:info@primpuc.ro 

              

 Domeniul de interventie  selectat :  

- categorii de proiecte/actiuni sportive/activitati de implementare a programelor sportive de 

utilitate publica; 

          

Scopul Programului : stimularea persoanelor fizice si juridice din orasul Pucioasa in realizarea unor 

obiective de interes public. 

 

 Obiectivul  general : îmbunătățirea  calității vieții entității Orașul Pucioasa, prin sustinerea 

initiativelor organizatiilor neguvernamentale în antrenarea   cetatenilor in activitatile sociale, religioase 

si cultural – sportive. 

 

  Obiective specifice : 

- dezvoltarea si promovarea  vietii  sportive, mentinerea  unei bune  stari de  sanatate a 

cetatenilor   prin incurajarea  practicarii activitatilor fizice si sportive. 

 

 Beneficiari directi : 

            Beneficiarii directi sunt persoane  fizice si juridice din orasul Pucioasa, fara scop patrimonial, 

asociatii sau fundatii  constituite conform legii . 

    

 Beneficiari indirecti: 

            Beneficiarii  indirecti sunt  locuitorii orasului Pucioasa participanti la activitatile sociale 

cultural – sportive. 

      

 Durata Programului : anul 2022. 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  

ORASUL PUCIOASA 

Str. Fantanilor, Nr. 7, orasul Pucioasa, judetul 

Dâmbovita 

        Telefon: 0245/760.477;  

        Fax: 0245/760.484;    0245/760.476                                                                     

        E-mail: info@primpuc.ro 



      

 Bugetul Programului : 50,00 mii lei  

- pentru categorii de proiecte/actiuni sportive/activitati de implementare a programelor sportive 

de utilitate publica – 50,00  mii lei        

 Procedura de  solicitare a finantarii : 

   Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei publice de 

proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduri 

publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie numita in acest scop.           

 Etapele procedurii de selectie : 

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;  

b) publicarea anuntului de participare conform Legii 350/2005,(si pe portalul primariei la adresa: 

www.primpuc.ro ). 

c) depunerea proiectelor, la compartimentul “Registratura” din cadrul Primariei Pucioasa, în termenul 

limita stabilit, în atentia  Comisiei de selectare si evaluare a proiectelor beneficiare de finantare 

nerambursabila; 

d) verificarea eligibilitatii, înregistrarii si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si 

financiara; 

e) evaluarea propunerilor de proiecte ; 

f) comunicarea rezultatelor; 

g) solutionarea  contestatiilor; 

h) înaintarea proiectelor evaluate spre aprobarea Consiliului Local; 

i) încheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila; 

j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabila (pe 

portalul primariei la adresa : www.primpuc.ro si la panoul pentru informatii din cadrul Primariei 

Pucioasa. 

 Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila 

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana juridica ce desfasoara activitati 

nonprofit sau institutia publica sa aiba dreptul de a deveni, în conditiile legii, beneficiar; 

b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor 

care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea 

contractului de finantare nerambursabila;  

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila; 

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor 

pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel încât orice persoana juridica ce 

desfsaoara activitai nonprofit sau sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 

e) excluderea cumulului, în sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes local nu poate 

beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate 

finantatoare; 

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei 

activitati a carei executare a fost deja începuta sau finalizata la data încheierii contractului de finantare; 

g) cofinantarea, în sensul ca finantarile nerambursabile trebuie însotite de o contributie de minimum 

10% din valoarea totala a finantarii din partea beneficiarului; 

h) anualitatea, în sensul derularii întregii proceduri de finantare în cadrul anului calendaristic în care s-

a acordat finantarea nerambursabila din bugetul local.         

  Nu sunt selectionate programele sau proiectele aflate în una dintre urmatoarele situatii: 

(1) a) documentatia prezentata este incompleta  si nu respecta prevederile art.17 si art.21  din 

Regulament, cu privire la redactarea in limba romana,depunerea in 2 exemplare  si continutul 

documentatiei solicitantilor. 

b) solicitantii au  conturile bancare blocate; 

c) solicitantii nu au respectat un contract de finantare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de 

a participa la atribuirea de finantare pe o perioada de un an de zile); 

d) solicitantii au prezentat declaratii inexacte la sesiunea anterioara;    

e) solicitantii nu si-au îndeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor si contributiilor 

catre bugetul stat, bugetul local, precum si bugetul asigurarilor sociale de stat; 

f) furnizeaza informatii false în documentele prezentate; 

http://www.primpuc.ro/
http://www.primpuc.ro/


g) a comis o grava greseala în materie profesionala sau nu si-a îndeplinit obligatiile asumate printr-un 

alt contract de finantare nerambursabila, în masura în care autoritatea finantatoare poate aduce ca 

dovada mijloace probante în acest sens ; 

h) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja în stare de dizolvare sau de 

lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

i) solicitantii nu au prevazut în statutul organizatiei, activitatea corespunzatoare domeniului la care 

doresc sa participe; 

j) solicitantii nu au sediul/domiciliul sau filiala în orasul Pucioasa. 

k) sa participe cu o contributie  financiara de minim 10% din valoarea totala a finantarii.  

l) sa faca dovada depunerii situatiei financiare la data de 31 decembrie 2021  la  administratia 

finantelor publice ;  în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente 

exercitiului financiar anterior; 

 (2) Comisia de selectie si evaluare are dreptul sa ceara solicitantilor prezentarea de documente 

 suplimentare care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1). 

 (3) Dispozitiile privind capacitatea tehnica si economico-financiara a solicitantilor se completeaza cu 

prevederile legale în vigoare cu privire la alocarea de finantari nerambursabile. 

 Documentatia solicitantilor va contine urmatoarele acte: 

a) formularul de solicitare a finantarii conform Anexei 8 a Regulamentului; 

b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului Anexa 9 a Regulamentului; 

c) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevazute; 

d) actul constitutiv, statutul si certificatul de înregistrare fiscala, actele doveditoare ale sediului 

organizatiei solicitante si actele aditionale, dupa caz; 

e) extras de cont emis de catre o institutie bancara prin care sa se confirme numarul de cont al 

solicitantului, mentionat în cererea de finantare Anexa 8; 

f) declaratia pe proprie raspundere, Anexa 10 a Regulamentului; 

g) declaratia de impartialitate a beneficiarului conform Anexei 11 a Regulamentului; 

h) CV-ul coordonatorului de proiect Anexa 12 a Regulamentului; 

i) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administratia 

finantelor publice ; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente 

exercitiului financiar anterior; 

j) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizatii 

guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul; 

k) certificatul de identitate sportiva în cazul cluburilor sportive; 

l) alte documente considerate relevante pentru unitatea administrativa. 

     Pentru aceeasi activitate nonprofit  un beneficiar  nu poate contracta  decat o singura finantare 

nerambursabila de la autoritatea finantatoare in decursul unui an fiscal. 

     În situatia  în care un beneficiar contracteaza, în cursul aceluiasi  an calendaristic, mai mult de o 

finantare nerambursabila de la autoritatea finantatoare, nivelul finantarii nu poate depași o treime din 

totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autoritatii finantatoare.        

 In cazul in care exista un singur  participant, procedura de selectie  de proiecte se va repeta in 

termen de 10 zile  calendaristice.In cazul in care in urma repetarii procedurii numai un 

participant a depus propunerea de proiect, Primaria Pucioasa are dreptul  de a atribui 

contractul de finantare nerambursabila acestuia, in conditiile legii. 

 

Proiectele vor fi depuse în termen de 7 zile de la apariția anunțului în Monitorul Oficial privind 

Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri proprii și vor fi evaluate în termen 

de 7 zile de la data limită de depunere a proiectelor. 

 Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, a programului anual propriu pentru 

acordarea de finantari nerambursabile nu creeaza autoritatii finantatoare obligatia de a efectua 

respectiva procedura de selectie. 

                                                          

                          PRIMAR,                                                   Șef Serviciu Administrație Locală, 

             Ing.ANA Constantin Emilian                                               Ec.  PÎNTEA  Daniela                                                                                                       

                                                            

     


