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Nr. 7/30.07.2017 

 

Către,   

Primăria Municipiului Rădăuți, domnului primar Nistor Tătar 

Consiliu l Local al Municipiului Rădăuți, membrilor Consiliului Local, 

 

Subiect: Punct de vedere și sesizare nereguli legate de proiectul de hotărâre de consiliu local privind 

adoptarea unui nou regulament privind acordarea finanțărilor nerambursabile. 

 

Stimate domnule Primar,  

Stimați membri ai Consiliului Local,  

 

Luni, pe 31 iulie, la ora 10:00 va avea loc o ședință de Consiliu Local.  Ordinea de zi prevede printre 

altele adoptarea unui nou regulament pentru finanțări nerambursabile. Menționăm că acest 

document normativ nu a fost publicat și nu a parcurs procedura de transparență decizională, lucru 

care atrage nelegalitatea eventualei hotărâri de Consiliu Local. 

 

În motivarea acestui proiect de hotărâre de Consiliu Local se spune că se remediază anumite deficiențe 

și se pun în acord cu legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambusabile. Apreciem și vă 

felicităm pentru îmbunătățirile făcute regulamentului, cum ar fi:  

 un calendar clar de parcurgere a procedurilor; 

 anexele cu listele cu posibile activități ce pot fi desfășurate; 

 reglementarea unor proceduri de contestație; 

 introducerea unei grile de evaluare; 

 

Cu toate acestea, vă supunem atenției dumnevoastră unele neconcordanțe din acest nou text: 

 

1. Textul noii propuneri de regulament - În capitolul I, art. 10, se prevede că pentru același domeniu, 

un beneficiar poate contracta o singură finanțare nerambursabilă în decursul unui exercițiu financiar.  

 

Problema: Articolul 12 din legea 350/2005 menționează la alin. (1) că pentru aceeaşi activitate 

nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi 

autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal. Alin. (2) menționează că în cazul în care un beneficiar 

contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi 

autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice 

alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective. 

 

Prin urmare, legea 350/2001 limitează dubla finanțare la nivel de activitate, nu de domeniu. Textul 

propus adaugă la lege și instituie o limitare, lucru care este nelegal.  

 

Soluția:  Reformularea articolului 10 și înlocuirea condiției legate de domeniu, cu condiția legată de 

activitate, așa cum scrie în lege. 
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2. Textul proiectului - În Capitolul II, la „Sectiunea 2 Procedura de solicitare a finanțării” articolul 18 

se prevăd condițiile de eligibilitate. 

 

Problema: Condițiile de eligibilitate sunt amestecate pentru persoane fizice (simpli cetățeni) și 

juridice. De exemplu, literele e), g), i) nu vor putea fi niciodată îndeplinite de o persoană fizică pentru 

că se aplică doar persoanelor juridice.  

 

A doua problemă este legată de condiția ca solicitantul să nu se afle într-un litigiu cu autoritatea căreia 

îi solicită finanțarea, prevăzută la art. 18 litera d), chiar dacă acel litigiu are alt obiect.  Considerăm că 

o asemenea prevedere este în contradicție cu prevederile legale în vigoare. Dreptul de a apela la o 

instanță de judecată pentru apărarea drepturilor este prevăzută in art. 21 din Constituția Romaniei 

astfel în alin.(1) „Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi 

a intereselor sale legitime”.  Condiționarea solicitării unei finanțări nerambursabile de lipsa unui ligitiu 

cu primăria reprezintă o limitare nepermisă și o discriminare fără just temei. Mai departe, apreciem 

că acest tip de criteriu înseamnă că structurile care sunt critice la adresa Primăriei sau acționeză pentru 

alte aspecte Primăria în instanță să nu poată aplica, chiar dacă propun proiecte excelente pentru 

comunitate și vă rugăm să aveți în vedere posibilitatea eliminării acestuia.  

  

Nota de la finalul articolului 18 nu își are locul într-un act normativ, într-o hotărâre de consiliu local cu 

articole numerotate și nu respectă normele de redactare ale unei hotărâri de Consiliu Local. În plus, o 

persoană fizică nu are raport de activitate pe ultimul an așa cum ar avea un ONG. 

 

Soluția:  

- Eliminarea literei d) de la art. 18 și a notei informative care nu își are locul într-un text cu 

articole de hotărâre de consiliu local; 

- Separarea condițiilor pentru persoane fizice (simpli cetățeni) și persoane juridice (ONG-uri 

sau culte). 

3. Textul proiectului - La sectiunea „2.3 Conţinutul dosarului de finanţare și modul de elaborare” la 

articolul 29 sunt prevăzute formalităţile pentru depunerea documentaţiei. Astfel  este menţionat că 

toate documentele depuse in copie vor fi semnate, ștampilate și vor conţine menţiunea ,,conform cu 

originalul”.  

 

Problema: Obligaţia de a fi ștampilate ar trebui să fie prevăzută  cu menţiunea că este necesară doar 

pentru situaţiile unde există această posibilitate, deoarece altfel se poate interpreta că persoanele 

fizice care doresc să ceară finanţare au obligaţia de a a face o ștampilă pentru a putea depune 

documentele. Această observaţie este valabila si pentru celelalte situaţii unde este prevăzută obligaţia 

ștampilei, de exemplu la punctul 2.3.2. ,,Cerinţe generale pentru conţinutul dosarului de finanţare”. 

 

Soluția: Reformularea textului și menționarea obligației stampilării doar pentru persoane juridice 

(ONG-uri sau culte), nu și pentru cetățeni (persoane fizice) – articolul 29, articolul 31 etc. 
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 4. Textul proiectului – art. 30 al propunerii de regulament prevede documentele necesare pentru 

depunerea dosarului de finanțare nerambusabilă.  

 

Problema: Față de varianta actuală în vigoare, propunerea de regulament elimină prevederile diferite 

pentru persoane fizice (cetățeni) și persoane juridice (ONG-uri sau culte), aspect care se regăsește în 

mai multe articole ale propunerii noului regulament.  

 

Considerăm că în această formulare se limitează în mod nelegal posibilitatea persoanelor fizice 

(cetățeni, nu neapărat persoane fizice autorizate) de a depune proiecte, cerându-li-se: 

 Documente care să dovedească înregistrarea ca persoană juridică; 

 Dovada depunerii situației financiare pentru anul anterior; 

 Certificat de înregistrare fiscală; 

 

Din toate aceste prevederi, reiese faptul că persoanele care au elaborat această nouă propunere și 

reprezentanții Primăriei Rădăuți nu au înțeles faptul că această lege se aplică și persoanelor fizice 

(simpli cetățeni). Legea nu distinge între persoane fizice autorizate și persoane fizice neînregistrate 

(simpli cetățeni) și conform unui principiu elementar de drept, unde legea nu distinge, nici interpretul 

nu distinge. O limitare doar la persoane juridice a acestui regulament este nelegală și contravine legii 

nr. 350/2005.  

 

Acordarea de finanțări nerambursabile pentru proiecte de interes local către persoane fizice este 

perfect legală (chiar nefiind PFA-uri) și este prevăzută de legea de referință 350/2005. Mai mult, acest 

lucru este deja făcut de ani buni de alte primării chiar din județul Suceava (Fălticeni, Câmpulung 

Moldovenesc, Suceava).  

 

 

5. Pentru îmbunătățirea procedurilor, în baza legii nr. 52/2003 vă înaintăm și următoarele sugestii: 

- la articolul 31, sugerăm completarea cu următoarea frază: „Registratura Primăriei va înregistrare 

dosarele și va menționa data și ora primirii lor”, pentru a evita situațiile în care solicitantului îi este 

reproșat faptul că nu a depus înainte de ora X, deși data este corectă.  

- articolul 32 este inaplicabil dacă adresa de înaintare nu prevede adresa expeditorului, Primăriei 

fiindu-i imposibil să le trimită înapoi prin poștă fără a deschide plicul și a ști unde, ocazie cu care 

sugerăm reformularea lui. 

- sugerăm pentru o transparență crescută ca toate literele care prevăd publicare unor documente de 

la art. 13 să fie completate cu sintagma „publicate ... la sediul Primăriei, pe pagina de internet a 

autorității și în cel puțin o publicație de interes local”. 

- apreciem introducerea unui sistem de acordare a cuantumului sumei solicitate de la articolul 58, însă 

vă sugerăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca alocarea de către Primărie doar a 70% din 

bugetul unui proiect, de exemplu, pentru că nu a obținut punctajul duce la imposibilitatea ca acel 

proiect să fie implementat dacă solicitantul nu are banii pentru a completa cofinanțarea lui.  
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- art. 63 lit. d) este imposibil de îndeplinit pentru persoane fizice.  

 

 
În concluzie, în temeiul legii nr. 52/2003, art. 12 (3) vă rugăm să analizați toate aspectele sesizate și să 

ne transmiteți în scris la adresa radautiulcivic@gmail.com răspunsul la aceste observații făcute în 

temeiul aceleiași legi cu precizarea dacă acestea au fost preluate sau nu în forma finală a textului și 

a motivelor în cazul nepreluării acestora. Apreciem faptul că pentru o adoptare în mod legal a noului 

regulament, acesta ar fi trebuit să parcurgă procedura de consultare publică și chiar să fie organizată 

o dezbatere publică, dat fiind interesul local pentru acest subiect.  

 

Vă menționăm că grupul nostru nu are niciun interes direct în acest domeniu, întrucât proiectul depus 

anul acesta (Tabăra educativă pentru copiii de la centrul familial) a fost în final finanțat de cetățeni în 

totalitate și vă invităm să primiți această adresă ca pe un demers constructiv făcut de societatea civilă 

pentru că interesele sunt comune: de a avea regulamente și proceduri clare și de a face ca aceste 

eforturi să-și atingă scopul: proiecte utile și de interes pentru Rădăuți.  

 

 

Cu apreciere, 

  

Luca Ciubotaru 

în numele grupului „Rădăuțiul civic” 

radautiulcivic@gmail.com / 0741 975 076   
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