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Privind : Stabilirea Comisiei de evaluare si selectionare a programelor si
proiectelor de interes public cu finantare nerambursabilã alocate de la bugetul local
conform HCL134/29.06.2017
Initiator: Cãtàlin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judeul Galati;
Nr. de Inregistrare

si data depunerii proiectului : 39815/17.07.2017;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit In sedinta
data de i 07 iP;

s.

i1/J44&)

In

Având In vedere:
- expunerea de motive a initiatorului, nr.39816/17.07.2017;
- raportul de specialitate Intocmit de cätre Directia Generalä Economicä, nr.39817/17.07.2017;
- raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr.

JJ

51

In baza prevederilor:
- Art.15,25,26,27,28,29 din HCL134/29.06.2017 - privind aprobarea Regulamentului referitor la
regimul finantärilor nerambursabile alocate de la bugetul local a! Municipiului Tecuci, pentru
activitätile nonprofit de interes local.
- Art. 3,4,5,6, 10 din Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activitäti nonprofit de interes general ,actualizatã;
- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
- Art.25, alin.1, lit. f) §i g) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificärile
i completarile ulterioare;

Rezultatul votului este:
- voturi ,,pentru"

1S

- voturi ,,Impotrivã"____
abtineri

-Art.36, alin.4, lit, a, pct.2 din Legea 215/2001 privind administratia publicä localã, republicatä,
cu modificärile si completàrile ulterioare;
- In baza prevederilor legale ale Art.45, aim. 3 si art. 1 15, alin. 1, iit."b"din: Legea 215/2001
privind administratia publicä localä, republicatà, CU modificärile si completärile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1 .(1)- Se stabilete Comisia de evaluare si selectionare a programelor si proiectelor de
interes public cu finanare nerambursabilä alocate de la bugetul local conform
HCL134/29.06.2017 cu urmätoarea componentä din cadrul consilierilor locali:

ice

zz

-

(2) - Presedintele Comisiei va fi unul din membrii sal ales prin vot secret, In prima edintä
a comisiei.
(3)- Secretarul Comisiei va fi 6F1)Vi&/
Registratura.

' 6

din cadrul Serviciului Comunicare

Art.2 - Prezenta hotàrâre va fi dusà la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci.
Art.3 - Prezenta hotärâre va fi comunicatà celor interesati, prin grija Secretarului Municipiului
Tecuci.

EDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
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Jr. Valerica Fotache
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: Stabilirea Comisiei de evaluare si selectionare a programelor si
proiectelor de interes public cu finantare nerambursabilà alocate de la bugetul local
conform HCL134/29.06.2017

Regulamentul privind regimul finantärilor nerambursabile alocate de la bugetul local
al Municipiului Tecuci pentru activitatile nonprofit de interes local a fost stabilit conform
HCL134/29.06.2017.
In vederea Indeplinirii prevederilor art.25-31 din Regulamentul la HCL134/29.06.2017 se
stabilete comisia de evaluare si selectionare a proiectelor publice , formatä din 5-7 consilieri
locali, nominalizarea acestora urmând a fi realizatà prin hotärâre de consiliu local , având ca
preedinte unul din membrii säi ales prin vot secret.
Secretarul comisiei este desemnat din cadrul Serviciului Comunicare Registratura
drept de vot.
Evaluarea

si

nu are

si selectionarea proiectelor cuprinde urmätoarele etape:

a) - publicarea programului anual pentru acordarea finantàrilor nerambursabile;
b) - publicarea anuntului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limitä de depunere
a Intregii documentatii necesare si pe portalul Primäriei;
c) - depunerea proiectelor In termenul stabilit , In atentia Serviciului Investitii;

d) - verificarea e1igibi1itaii, Inregistràrii
tehnicA Si financiarà;

si

a Indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea

e) - evaluarea propunerilor de proiecte;
f) - comunicarea rezultatelor;
g) - Inaintarea proiectelor evaluate spre aprobare Consiliului Local;
h) Incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabile;
i) - publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabile
pe portalul Primäriei.

-

Comisia de evaluarea si selectionare a proiectelor Inainteazà Serviciului Investitii Procesulverbal de stabilire a ofertelor câtigatoare la procedura de selectie , In vederea Intocmirii
proiectului de hotärâre de consiliu privind alocarea sumelor de la bugetul local.
in termen de maxim 30 de Ale de la data Incheierii selectiei , secretarul comisiei comunicä In
scris ap1icanilor rezultatul selectiei , precum si fondurile propuse a fi alocate.
Toate cererile selectionate In urma trierii sunt supuse evaluärii pe baza criteriilor generale
specifice de evaluare mentionate din HCL 134/29.06.2017.

si

Contractul de finantare se Incheie Intre UAT MUNICIPIUL TECUCI si solicitantul
selectionat, In termen de 30 de zile de la data comunicärii In presa localä si pe site-ul Primàriei
Municipiului Tecuci a rezultatului sesiunii de selectie a programelor si proiectelor de interes
public.

PRIMAR,
C56Iin Constantin Hurdubae

11MAR,
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la proiectul de hotärâre privind stabilirea Comisiei de evaluare si selectionare a
programelor si proiectelor de interes public cu finantare nerambursabilä alocate de la
bugetul local conform HCL134/29.06.2017

In conformitate Cu prevederile art. 15 din Regulamentul privind regimul finantärilor
nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tecuci, pentru activitätile nonprofit de
interes local stabilite prin HCL134/29.06.2017 anual se organizeazà evaluarea si selectionarea
proiectelor pentru anul bugetar In curs.
In vederea Indeplinirii prevederilor art.25-31 din HCL134/29.06.2017 trebuie stabilitä
comisia de evaluare si selectionare a proiectelor publice care va fi formatä din 5-7 consilieri
locali, nominalizarea acestora urmând a fi realizatã prin hotärâre de consiliu local , având ca
preedinte unul din membrii säi ales prin vot secret.
Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Serviciului Comunicare Registratura
drept de vot.
Evaluarea

si

flu

are

si selectionarea proiectelor cuprinde urmätoarele etape:

a) - publicarea programului anual pentru acordarea finantärilor nerambursabile;
b) - publicarea anuntului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limità de depunere
a Intregii documentatii necesare si pe portalul Primàriei;
c) - depunerea proiectelor In termenul stabilit , In atentia Serviciului Investiii;
d) - verificarea eligibilitaii, Inregisträrii
tehnicä si financiarà;

si

a Indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea

e) - evaluarea propunerilor de proiecte;
f) - comunicarea rezultatelor;
g) - Inaintarea proiectelor evaluate spre aprobare Consiliului Local;
h) - Incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabile;
i) - publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabile
pe portalul Primäriei.
Vor fi supuse evaluärii numai solicitäriie care cuprind proiecte
local si promoveazã sau adauga identitate imaginii oraului Tecuci.

si programe de interes public

Comisia de evaluare si selectionare Inainteazã Serviciului Investitii Procesul-verbal de
stabilire a ofertelor câtigätoare la procedura de selectie , In vederea Intocmirii proiectului de
hotàrâre de consiliu privind alocarea sumelor de la bugetul local.
in termen de maxim 30 de zile de la data Incheierii selectiei , secretarul comisiei comunicä In
scris ap1icani1or rezultatul selectiei , precum si fondurile propuse a fi alocate.
Toate cererile selectionate In urma trierii sunt supuse evaluàrii pe baza criteriilor generale
specifice de evaluare mentionate din HCL134/29.06.2017.

si

Contractul de finantare se Incheie Intre UAT MUNICIPIUL TECUCI si solicitantul
selectionat, In termen de 30 de Ale de la data comunicãrii In presa iocalä si pe site-ui Primäriei
Municipiului Tecuci a rezultatului sesiunii de seiectie a programelor §i proiectelor de interes
public.
Având In vedere aceste prevederi consider a- m cä proiectul de hotärâre Indeplinete conditiile
de legaiitate.

DIRECTOR GENERAL,
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Intocmit,
Ec. Graur Diana Alma

