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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile 

de la bugetul local al municipiului Oneşti, pentru activităţi nonprofit de interes 

general, aferent anului 2021 
  
 

Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 04 

august 2021;  

În conformitate cu următoarele prevederi legale: 

- art. 6 lit. a), art.10, art. 12 și art. 15 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 alin. (7) din Legea nr. 52/2003 privind transparenâța decizională în 

administrația publică, republicată; 

- Legea nr. 1/2011 –Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 69/2000 - Legea educaţiei şi sportului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul M.T.S. nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi 

programelor sportive, astfel cum a fost modificat și completat prin Ordinul M.T.S. nr. 

321/2019; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2006 – Legea tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.100/25 decembrie 2012 privind aprobarea 

Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

municipiului Oneşti, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Onești nr. 91/19 aprilie 2021 privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Municipiului Oneşti pe anul 2021, a 

bugetului multianual, a bugetului la activităţile autofinantate, a bugetului Spitalului 

Municipal Dr. Ierarh „Sf. Luca" Oneşti si a listelor de investiţii pe anul 2021 precum si a 

listelor de investiţii multianuale; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 40677 din 29.07.2021 al Primarului 

municipiului Onești – Victor-Laurențiu Neghină, Raportul de specialitate nr. 40676 din 

29.07.2021 al Direcției Juridice și Raportul de specialitate nr.4098/30.07.2021 al Direcției 

economico-financiare, precum și Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 

comerţ și al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei; 

 În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și lit. e), art. 129 alin. (7), art. 129 alin. (9) 

lit. a), art. 135 alin. (8), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din 
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Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. – Se aprobă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile de 

la bugetul local al municipiului Oneşti, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent 

anului 2021, în forma prevăzută în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. – În limita fondurilor publice alocate în bugetul autorităţii finanţatoare, în 

anul 2021, se va organiza o singură sesiune de finanțare, cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a 

Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

municipiului Oneşti, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.100/25 Decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 3. – Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, desemnată de către 

Primarul municipiului Onești, prin dispoziție, va asigura declanșarea etapelor procedurii de 

selecţie publică de proiecte, va urmări încheierea, îndeplinirea şi finalizarea contractelor de 

finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Oneşti, pentru activităţi 

nonprofit de interes general, aferent anului 2021 și va întocmi raportul cu privire la 

contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, conform legii. 

 

Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

municipiului Onești, prin Direcția Economico-Financiară, persoana responsabilă pentru 

relaţia cu societatea civilă și Comisia pentru evaluarea şi selecţionarea programelor şi 

proiectelor în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

municipiului Oneşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local. 

 

      Art. 5. - Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului general al 

municipiului Onești: 

- Instituției Prefectului – județul Bacău; 

- Primarului municipiului Onești; 

- Direcției Economico-Financiare; 

- Persoanei responsabile pentru relaţia cu societatea civilă; 

- Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea programelor şi proiectelor.  

 

Art. 6. - Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă asigură aducerea la 

cunoștință publică a prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 200 

din 04 august 2021 

SD/BR 
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R O M Â N I A                                                                                      ANEXA 

JUDEŢUL BACĂU                                                              la Hotărârea nr.200 

MUNICIPIUL ONEŞTI                                                        din 04 august 2021 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROGRAMUL ANUAL 

pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al 

municipiului Oneşti, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 

2021 

Municipiul Oneşti, cod fiscal 4353250, cu sediul în Oneşti, Bulevardul Oituz, nr. 17, 
judeţul Bacău, telefon 0234.324.243, fax 0234.313.911, E-mail: primar@onesti.ro anunță 
Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Oneşti, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 
2021:  

Nr. 
crt. 

Domenii de 
finanţare 

Suma 

alocată 

(RON) 

Nr. 

proiecte 

Perioada 

de 

deschidere 

sesiune 

Perioada 

finalizare 

proiect 

Responsabil 

1. ACTIVITĂȚI 
DE TINERET, 
SPORT ȘI 
CULTURĂ 

50.000 2 Septembrie 
2021 

Decembrie 

2021 

Comisia 

pentru 

evaluarea și 

selecționarea 

programelor 

și 

proiectelor 

2. ACTIVITĂȚI 
RELIGIOASE 
ȘI SOCIAL- 
CARITABILE 

50.000 2 Septembrie 
2021 

Decembrie 

2021 

Comisia 

pentru 

evaluarea și 

selecționarea 

programelor 

și 

proiectelor 

3. ACTIVITĂŢI 
CIVICE, DE 
EDUCAȚIE ȘI 
DE 
PROMOVARE 

50.000 2 Septembrie 
2021 

Decembrie 

2021 

Comisia 

pentru 

evaluarea și 

selecționarea 

programelor 

și 

proiectelor 

 

mailto:primar@onesti.ro

