
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                  PROIECT
CLUJ-NAPOCA                                                                       AVIZAT SECRETAR

                                                                                                                  Jr. Aurora Roşca  

HOTĂRÂRE

privind  modificarea  şi  completarea   Hotărârii  nr.  528  din  22  decembrie  2014  (aprobarea
Regulamentului  privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  de  la  bugetul  local,  alocate  pentru
activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 528 din 22

decembrie  2014  (aprobarea  Regulamentului  privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  de  la
bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005) -
proiect  din iniţiativa  primarului  şi  a  consilierilor  locali:  Horváth  Anna,  Bocşe Ligia,  Pop Ioan,
Irimie Popa Emil, Bîldea Ioan;
 Analizând Referatul nr. 25358 din 21.01.2015 al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare
locală şi  management  proiecte  prin  care  se  propune  completarea  şi  modificarea  Hotărârii  nr.
528/2014 (privind completarea şi modificarea Hotărârii nr. 603 din 30 decembrie 2013); 

Văzând dispoziţiile Legii nr.350/2005, ale Legii 350/2006;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispoziţiunilor art.  36, art.  39 al.  2  şi 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei

publice locale, republicată,

                                              HOTĂRĂŞTE:

Art.  I.  Se  aprobă  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.  528  din  22  decembrie  2014
(aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005):

1.„La Art. 25, se elimină lit. j)  solicitanţii nu au sediul/domiciliul sau filiala în municipiul

Cluj-Napoca.

2.„Art. 32   se completează astfel: «„Decizia comisiei de analiză va fi publicată pe site-ul
Primăriei, urmând ca în termen de 3 zile lucrătoare solicitanţii să aibă posibilitatea depunerii de
contestaţii. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza şi soluţiona contestaţiile în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor . »”.

3.„La Art.  55 se introduce următorul alineat: «Beneficiarii contractelor au obligaţia de a
elibera  factură  fiscală  către  autoritatea  finanţatoare  pentru  încasarea  sumelor  prevăzute  în
contract»”

4.Se introduce Capitolul VI privitor la constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
comisie ce va fi nominalizată în Anexa  10.

5.Se introduce Anexa 11, referitoare la Declaraţia de imparţialitate a beneficiarilor finanţării.



6.În capitolul Cofinanţare s-a operat o modificare  referitoare la „contribuţia minimă de 10%
din valoarea totală a finanţării”, în loc de „10% din costul total al programului, proiectului şi/sau
acţiunii propus/e” spre finanţare”.

7.La  articolul  26  s-a  introdus  sintagma  „ce  fac  obiectul  prezentului  regulament”  şi  se
elimină cuvântul „culturale” din sintagma „proiecte culturale”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 528/2014 rămân neschimbate.
Art.  III.  Cu  îndeplinirea  prevederilor  hotărârii  se  încredinţează Direcţia  economică şi

Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
      Jr. Csoma Botond

Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora Roşca

Nr...........din.......2015
(Hotărârea a fost adoptată                                                         
cu …... voturi)        


