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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddee  pprrooggrraammee//pprrooiieeccttee  îînn  ddoommeenniiiillee  „„ccuullttuurraall””,,  ““eedduuccaaţţiiee””,,  
„„ssoocciiaall””,,  „„ssppoorrtt””,,  „„pprrootteeccţţiiaa  mmeeddiiuulluuii””,,  „„ccuullttee  rreelliiggiiooaassee””  şşii  aalltteellee  aasseemmeenneeaa,,  pprreeccuumm  şşii  

aapprroobbaarreeaa  ccrriitteerriiiilloorr  pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  ffiinnaannţţăărriiii  aacceessttoorraa,,    
îînn  iinntteerreess  ppuubblliicc  llooccaall,,  llaa  nniivveelluull  SSeeccttoorruulluuii 1 

 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 
precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural de Tineret, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarul sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei 
de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În  temeiul  prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere normele cuprinse în Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile cuprinse în Legea tinerilor nr. 350/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 489/2006 privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În  temeiul  prevederilor Ordonanţei Guvernului României  nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1), art.36, alin.(2), lit.d) şi alin.6), lit.a), punctele 1-6, pct.9 si 
19, art.81, alin.(2), lit.j) şi lit. k), coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.b) din Legea                              
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se stabilesc categoriile de programe/proiecte derulate la propunerea unor persoane 
juridice, organizaţii neguvernamentale sau alţi parteneri sociali, în scopul realizării unor 
obiective de interes public local; categoriile de cheltuieli eligibile, necesare pentru 

 
 



desfăşurarea activităţilor nonprofit specifice programelor şi proiectelor finanţate în scopul 
realizării unor obiective de interes public local; criteriile de acordare a finanţării activităţilor 
nonprofit specifice acestor programe/proiecte de interes public local;  procedura de evaluare a 
propunerilor tehnice şi financiare, precum şi procedura de raportare şi control a activităţilor 
specifice, respectiv, justificarea activităţilor şi a cheltuielilor la nivelul întregului 
proiect/program. 

Art.2. Prezenta hotărâre nu se aplică programelor/proiectelor iniţiate de către Autorităţile 
locale  de la nivelul Sectorului 1 în scopul realizării unor obiective de interes public local, 
pentru implementarea cărora este necesară achiziţia de servicii sau produse, în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Art.3. Se aprobă Lista cu categoriile de programe/proiecte şi activităţile specifice 
eligibile pentru acordarea finanţării pe bază de parteneriat, încheiat, în condiţiile legii, între 
Autorităţile locale  de la nivelul Sectorului 1 şi beneficiarul solicitant, astfel cum au fost 
identificate conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Lista cu categoriile de cheltuieli eligibile, necesare pentru derularea 
programelor şi proiectelor finanţate în scopul realizării unor obiective de interes public local,  
în domeniile prevăzute la art. 2, astfel cum au fost identificate conform Anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă criteriile de eligibilitate a propunerilor de programe/proiecte în vederea 
finanţării unor activităţi nonprofit din domeniile prevăzute la art. 2, în scopul realizării unor 
obiective de interes public local, astfel cum au fost identificate conform Anexei nr. 3, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă procedura de evaluare a propunerilor de programe/proiecte, precum şi 
procedura de raportare şi control a activităţilor specifice acestor programe/proiecte în 
domeniile prevăzute la art. 2, astfel cum au fost identificate, conform Anexei nr. 4, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă formularistica necesară aplicării procedurii de evaluare a propunerilor 
tehnice şi financiare de programe/proiecte implementate în domeniile prevazute la art. 2 din 
prezenta hotărâre, conform Anexei nr. 5 şi Anexelor nr. 5.1-5.11, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.8. Primarul sectorului 1, Management Economic, Centrul Cultural pentru Tineret 
împreună cu celelalte structuri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 
şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 28.07.2015. 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ, 
               Adrian Tănăsescu       
                                                                                                     SECRETAR 
                                                                                       Remus Alexandru Moldoveanu 
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