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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local al comunei Marginea, pentru activităţi nonprofit de interes local 
 
 
 

Consiliul local al comunei Marginea, judeţul Suceava; 
 Având în vedere : 
 - referatul de aprobare prezentat de domnul Gheorghe LAZAR –primarul comunei Marginea 
înregistrat cu  nr.1374 din 28.01.2022; 
 - raportul Biroului financiar-contabil şi achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei, înregistrat cu nr. 1375 din 28.01.2022; 
 -avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie,  activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport înregistrat cu nr._________ din __.__.2022; 
 -avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism 
înregistrat cu nr. ________ din __.__.2022; 

Ținând cont de prevederile: 
-art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
-Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru 

activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.d) și lit.e), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) 

lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.                                                 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art. 1. – Se  aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local al comunei Marginea, pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Anexei  
care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Primarul comunei Marginea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

I N I Ţ I A T O R , 
PRIMAR, 

Gheorghe LAZAR 
 
 

            Avizat pt. legalitate: 
                                                                                                                Secretar general comună, 
                             Adrian-Valentin  ONCIUL 
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REFERAT DE  APROBARE 
a proiectului de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al comunei Marginea, pentru activităţi nonprofit de interes local 
 
 

 
Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba prin hotărâre de consiliu local diverse forme de 

sprijin finaciar pentru susținerea desfășurării activităților nonprofit de interes local, in condițiile Legii 
350/2005, in baza unui contract de finanțare. 

In aceste condiții, este necesar a fi aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Marginea, pentru activităţi nonprofit de 
interes local, care detaliază modul de obținere a finanțării pentru 2 categorii de proiecte, care cuprind: 

1) activităţile culturale - finanţarea unor proiecte care propun:  
- creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural; 
- formarea publicului, fie el spectator /vizitator /cititor;  
- sprijinirea tinerelor talente din localitate;  
- organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative;  
- promovarea cooperării culturale la nivel local, regional şi internaţional;  
- creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare;  
- creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale.  
 - organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi în străinătate; 
 2) activităţile sportive - finanţarea unor proiecte care propun:  
- Promovarea sportului de performanţă - valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem 

organizat de selecţie, pregătire, competiţie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de 
recorduri sau obţinerea victoriei.  

- Sportul pentru toţi - practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă 
a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii a individului şi societăţii. Se dorește atragerea 
populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi recreere; - menţinerea 
şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului.  

- Sportul şcolar - practicarea sportului în învăţământul preuniversitar. Se dorește promovarea 
valenţelor educative ale sportului; iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor la 
practicarea sportului; sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale ale reprezentativelor 
unităţilor şi instituţiilor de învăţământ.  

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de 
proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice. 

 
In acest context, în temeiul dispozițiilor art. 139 alin (1) şi (3) lit. a) și art. 196, alin.(1), lit. a), din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind administrația publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare  

propun Consiliului local al Comunei Marginea, județul Suceava 
 

aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 
comunei Marginea, pentru activităţi nonprofit de interes local  în forma prezentată de inițiator, 
deoarece consider că prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de necesitate şi oportunitate 
prevăzute de lege pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare. 
 

Vă mulţumesc. 
 

P R I M A R , 
Gheorghe LAZAR 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al comunei Marginea, pentru activităţi nonprofit de interes local 
 

Având în vedere Proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Marginea, calitate acordată de 
prevederile art.136, alin.(1) ale Ordonanței de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, Referatul 
de aprobare al primarului comunei Marginea, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 1374 din 
28.01.2022; 

Ținând cont de Cadru legislativ: 
Legea nr. 350/2005 – privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general (publicată în Monitorul Oficial, partea I nr.1128/14.12.2005) 
cu modificările și completările ulterioare; 

OG nr.16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;  
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare;  
Legea nr.69/2000 - legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;  
Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba prin hotărâre de consiliu local diverse forme 
de sprijin finaciar pentru susținerea desfășurării activităților nonprofit de interes local, in condițiile Legii 
350/2005, in baza unui contract de finanțare. 

In aceste condiții, Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local al comunei Marginea, pentru activităţi nonprofit de interes local, detaliază modul de 
obținere a finanțării pentru viitorii aplicanți, condițiile de semnare a Contractului de finanțare și de 
justificare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului. 

In acest context, în temeiul dispozițiilor art. 139 alin (1) şi (3) lit. a) și art. 196, alin.(1), lit. a), din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind administrația publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare  

propun Consiliului local al Comunei Marginea, județul Suceava 
 

aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local 
al comunei Marginea, pentru activităţi nonprofit de interes local  în forma prezentată de inițiator, 
deoarece consider că prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de necesitate şi oportunitate 
prevăzute de lege pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare. 
 
 

Inspector, 
Cristina MUNTEAN 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI MARGINEA 
-Secretar general- 

Nr.1699 din 03.02.2022 
 

 

 

A N U N Ţ 
privind elaborarea unor proiecte de hotărâri care fac obiectul Legii nr.52/2003  

privind transparenţa decizională în administraţia publică 
 

 

 În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la 
sedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Marginea care va avea loc în luna februarie 
2022 vor fi supuse spre dezbatere şi aprobare următoarele proiecte de hotărâre cu caracter 
normativ: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu 1373 din 28.01.2022 pentru aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local al comunei Marginea, pentru activităţi nonprofit de interes local. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei Marginea. 
 

 Termenul limită pentru depunerea în scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor este 
data de 18 februarie 2022 la primarul sau secretarul general al comunei, la adresa de 
email: margineaprimaria@yahoo.com sau prin fax la nr.0230/416203. 

 
 
 

Secretar general comună, 
Adrian-Valentin ONCIUL 

 

 

 

 

 

 


