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ANEXA NR. 10  

HCL nr. 33/14.02.2020 
 
 

PROGRAM  ANUAL PROPRIU AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DE 
INTERES GENERAL ÎN ANUL 2020 

 
 

 
 

Autoritatea finanțatoare: Municipiului Târgoviște în temeiul calității sale de 
autoritate finanțatoare, acordă finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes 
general,în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din 
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. 

Informații generale privind autoritatea finanțatoare: 
Municipiului Târgoviște 
Cod fiscal: 4279944 
Adresa: str. Revolutiei nr. 1-3, Târgoviște, Dâmbovița 
Telefon: 0245611222, fax 0245217951 
 Domeniul de intervenție selectat: cultură, social, sportiv, culte religioase, educație. 
 Scopul Programului: stimularea persoanelor fizice sau juridice din municipiul 
Târgoviște în realizarea unor obiective de interes public. 
 Obiectivul general: îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului, prin 
susținerea inițiativelor organizațiilor neguvernamentale și cetățenilor în activități sociale. 
 Obiective specifice:  

- Menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor din  
municipiu, prin încurajarea practicării activităților fizice și sportive; 

- Stimularea participării cetățenilor la viața culturală, prin diversificarea ofertei 
culturale; 

- Stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în valorificarea potențialului 
cultural al orașului 
Beneficiari direcți: Beneficiarii direcți sunt persoane fizice sau juridice fără scop 

patrimonial, asociații sau fundații constituite conform legii sau culte religioase recunoscute 
conform legii. 
 Beneficiari indirecți: Beneficiarii indirecți ai Programului sunt locuitorii 
municipiului, participanți la activități social-culturale și sportive. 
 Durata Programului: anul 2020 
 Bugetul Programului  550.000 lei- pentru domeniile de aplicare: cultura, social, 
sportiv, culte religioase, educație. 
 Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui 
beneficiar se va face în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între 
Municipiul Târgoviște  reprezentat de primar și beneficiar, în urma aplicării procedurii 
selecției publice de proiecte. 
 Etapele privind procedura de selecție de proiecte: 
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile 
b) publicarea anunțului de participare 
c) înscrierea candidaților  
d) transmiterea documentației 
e) prezentarea propunerilor de proiecte  
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f) verificarea eligibilității, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea 
tehnică şi financiară  
g) evaluarea propunerilor de proiecte 
h) comunicarea rezultatelor  
i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă 
j) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare 
nerambursabilă.  
 Principiile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă: 
a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana juridică ce desfășoară 
activități nonprofit să aiba dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar  
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial şi a 
criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificațiilor tehnice şi financiare 
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă 
c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor 
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă  
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție şi a 
criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice 
persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se 
atribui contractul respectiv 
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes 
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare 
nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an  
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile 
unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii 
contractului de finanţare 
g) cofinanţarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de 
minimum 10% din valoarea totală a finanțării din partea beneficiarului;  
h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic 
în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local.  
 

Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile 
1. Vor fi supuse evaluării comisie de analiză numai solicitările care întrunesc următoarele 
criterii de selecţie:  
a) programele şi proiectele sunt de interes public local/regional;  
b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcțională a beneficiarului finanțării 
prin:  
- experiența în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare  
- căile şi modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea);  
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul 
propus;  
- experiența de colaborare, parteneriat cu autoritățile publice, cu alte organizații 
guvernamentale şi neguvernamentale din țara şi din străinătate, după caz.  
2. Nu sunt selecţionate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații:  
a) documentaţia prezentată este incompletă 
b) au conturile bancare blocate 
c) solicitanții nu au respectat un contract de finanţare anterior  
d) solicitanții au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară 
e) solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi 
contribuțiilor către bugetul de stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat 
f) solicitanții nu au înscrisă în statutul organizației activitatea corespunzătoare domeniului 
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pentru care doresc finanţare. 
Finanţarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui 

contract încheiat între părti şi a anexelor I – cerere de finanţare şi II – buget.  
Pentru același domeniu, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare 

nerambursabilă în decursul unui an bugetar. 
 
Publicarea acestui program anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile nu creează 

Municipiului Târgoviște obligația de a efectua respectiva procedură de selectie.  
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          
dr. Iolanda Marinescu 
 
 
 

                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
                                                                         SECRETARUL GENERAL  

           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 
                                                                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 
 


