CONSILIUL LOCAL POTCOAVA

Anexa
la H.C.L.
nr. 5/27.02.2014

Programul anual al Oraşului Potcoava
de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
pentru domeniile sport si domeniul cultural pe anul 2014
1.

Informaţii generale privind autoritatea finanţatoare:
Denumirea autorităţii contractante : PRIMARIA ORAŞULUI
POTCOAVA
Cod fiscal: 4716780 Adresa: Jud. OLT,Loc.
Potcoava, Str. Principală , nr. 86
Numărul de telefon: 0249-462.038 / 0249 - 462355 ; Fax: 0249-462355
2. Domeniu de aplicare : sport , cultura
• activităţi privind susţinerea sportului de performanţă si activitatilor culturale;
3. Scopul programului :
• valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție,
pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, promovarea
sportului, a activitatilor artistice si culturale la nivel national și chiar
international.
4. Obiectivele
programului:
Obiectivul general :
• îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor Oraşului Potcoava, prin susţinerea
iniţiativelor organizaţiilor neguvernamentale de antrenare a cetăţenilor în
activităţile sportive, cat si prin desfasurarea activitatilor socio-culturale ,
pastrarea obiceiurilor si traditiilor .
Obiective specifice :
• stimularea dezvoltării armonioase a locuitorilor Oraşului Potcoava, prin
încurajarea participării acestora la activităţi sportive.
- asigurarea posibilitatii petrecerii timpului liber de catre cetatenii orasului prin
asistarea la manifestari socio-culturale
5. Beneficiarii proiectului :
Beneficiarii direcți :
• persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau
fundaţii, constituite conform legii
Beneficiarii indirecți :
• locuitorii Oraşului Potcoava, participanţi la activităţi sportive, socio- culturale
7. Data limită a programului : 30.11.2014
8. Bugetul programului : 20000 lei sport si 20000 lei cultura
9. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte :
• data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi menţionată în
anunţul de participare.
10. Procedura aplicată :
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza
selecţiei publice de proiecte.
Etapele privind procedura de selecție :
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) înscrierea candidaţilor;
d) transmiterea documentaţiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la
capacitatea tehnică şi financiară;

g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
i) solutionarea contestatiilor ;
j) încheierea contractului sau contractelor definanţare nerambursabilă;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de
finanţare nerambursabilă.
Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a
proiectelor. Selecţionarea şi evaluarea solicitărilor pentru domeniul sport se va face de
către o comisie de evaluare care va fi numită în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii şi
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006.
In cazul proiectelor culturale , in conformitate cu art. 12 din O.G. nr. 51/1998 :
(1) Selecţia ofertelor culturale se realizează de către comisii constituite la nivelul autorităţii
finanţatoare.
(2) Comisiile de selecţie sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, după cum
urmează:
a) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare;
b) specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se
organizează sesiunea de finanţare.
(3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului
angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar numărul
acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii.
(4) Membrii comisiei de selecţie sunt numiţi prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a
autorităţii finanţatoare.
(5) Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţă publică numai după
încheierea sesiunii de selecţie.
10. Principiile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă :
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică
sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în
condiţiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului
concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a
specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare
nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a
informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare
nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară
activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea
unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai
multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate
finanţatoare;
f) neretroactivitatea, espectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor
nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau
finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o
contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării, din partea
beneficiarului.

h) diversitatea culturală şi pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu
al solicitanţilor, reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau domenii culturale, precum
şi promovarea diversităţii bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare;
i) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale
persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a
desfăşura activităţi culturale.
11. Alte precizări :
În vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă autoritatea
finanțatoare va elabora Ghidul Solicitantului ce va cuprinde întreaga documentaţie
de solicitare a finanţării nerambursabile.
Publicarea acestui program anual pentru acordarea de finanţare
nerambursabilă nu crează Oraşului Potcoava obligația de a efectua respectiva
procedură de selecție.

