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HOTĂRÂREA NR. 222/2020
privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de
selecție, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultură
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,
MARȚI 21 IULIE 2020
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 261
/2020;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 261/2020;
• Raportul Direcţiei Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul
Parteneriate Civice, înregistrat cu nr. 64/16.07.2020, prin care se propune aprobarea
finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, prima sesiune de selecție, pentru
programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultură;
• Cererile de finanţare depuse de către solicitanţii care vor derula programe/pr oiecte, acţiuni
culturale pe raza Municipiului Baia Mare pe parcursul anului 20 20, în număr de 24;
• H.C.L. nr. 119/2019 privind aprobarea Ghidului solicitanților pentru acordarea de finanţări
nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 pri vind finanţările
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în
domeniul cultură;
• H.C.L. 51/2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 ;
• H.C.L. nr. 57/2020 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la
bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în
domeniile cultură, tineret şi sport pentru anul 2020;
• H.C.L. nr. 214/2016 privind componenţa Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi
acţiunilor culturale cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, precum şi a Comisiei de
soluţionare a contestaţilor;
• H.C.L. nr. 39/2017 privind modificarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
depuse de către solicitanţii de fonduri nerambursabile, cu privire la rezultatele obţinute în
urma evaluării programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, numită prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 214/2016;
• Procesul verbal al secretariatului comisiei încheiat în data de 01.07.2020, cu ocazia verificării
eligibilităţii şi înregistrării documentaţiei depuse de către solicitanţii de finanţări
nerambursabile pe domeniul cultură;
• Procesul verbal al Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiuni lor culturale cu
finanţare nerambursabilă de la bugetul local, încheiat în data de 02.07.2020, cu ocazia
evaluării propunerilor de proiecte pe domeniul cultură şi alocarea sumelor din domeniul
cultură;
• Procesul verbal al Comisiei de soluționare a contestaț iilor depuse de către solicitanții de
fonduri nerambursabile, încheiat în data de 13.07.2020, cu privire la rezultatele obținute în
urma evaluării programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.
Având în vedere :
• Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
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• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor
şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (7) lit. d, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ;
• Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia
Mare;
• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

Se aprobă repartizarea sumei de 294.000 lei, de la bugetul local pe anul 2 020, prima sesiune
de selecție, pentru finanţarea proiectelor depuse pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit
de interes general, în domeniul cultură, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2

Se resping solicitările de finanţare nerambursabilă, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3

Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea contractelor între părţi.

Art. 4

Justificarea şi decontarea cheltuielilor în ceea ce priveşte suma repartizată, conform art. 1, se
va realiza pe bază de documente doveditoare, conform Ghidului Solicitanţilor mai sus
menționat.

Art. 5

Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcția
Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice.

Art. 6

Prezenta hotărâre se comunică :
• Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
• Primarului Municipiului Baia Mare;
• Direcţiei Economice;
• Direcţiei Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciului Parteneriate
Civice;
• Solicitanţilor de finanţare nerambursabilă;
• Serviciului Administrație Publică Locală.

Pap Zsolt Istvan
Preşedinte de şedinţă

Total consilieri
Prezenţi
Pentru
Impotrivă
Abţineri

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare
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18
18
-
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