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  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de 

tineret, cultură și cult din bugetul Comunei Cernat pe anul 2021, conform Legii nr. 

350/2005 

 

Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna, văzând necesitatea aprobării proiectului de 

hotărâre cu privire la  aprobarea Program anual și anunț de participare privind finanțarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor sportive și de tineret, cultură, culte, 

din bugetul Comunei Cernat  pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005 

Având în vedere prevederile: 

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, 

Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare, 

Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 

664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiecelor și programelor sportive, cu 

modificările și completările ulterioare. 

O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programele si proiectele  

culturale, aprobată prin Legea nr.245/2001 și modificată și completată prin O.G. nr. 2/2008, 

respectiv prevederile Legii Tinerilor nr. 350/2006. 

O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001.           

    În   temeiul art. 129 alin. (2) lit. d.) alin (7) lit.d.), e.), f.), alin (8) lit. a.) , art. 139 alin 

(1) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

HOTĂREȘTE: 

 

 Art. l. – Se aprobă Program anual și anunț de participare privind finanțarea nerambursabilă 

din fonduri publice a programelor, proiectelor sportive și de tineret, cultură , culte, din bugetul 

Comunei Cernat  pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Membrii comisiei de evaluare vor fi numiți prin dispoziția primarului comunei 

Cernat. 

Art.3. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Comisia de evaluare 

și primarul comunei Cernat. 

 

Cernat la 05.05.2021 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Anexa la HCL Cernat Nr. ________ 

 

Program anual și anunț de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor sportive și de tineret, cultură , culte, din bugetul Comunei Cernat  pe 

anul 2021, conform Legii nr. 350/2005 

Program anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile 

Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile este valabil pentru anul 2021. 

Autoritatea finanțatoare: Comuna Cernat , prin Consiliul Local Cernat, cu sediul în comuna 

Cernat ,sat. Cernat nr. 456, județul Covasna, acordă finanțări nerambulsabile 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. Domeniile 

de intervenție selectate sunt: sport și  tineret, cultură, culte. 

Beneficiari direcți:  

- persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial; 

- asociații ori fundații constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform 

legii. 

Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se 

va face în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între Comuna Cernat , județul 

Covasna și beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte. 

Bugetul finanțării  nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliul Local  nr. 19/20.04.2021 

este de 150 000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: 30 000 lei pentru sport și tineret, 70.000 

lei pentru cultură și 50.000 lei pentru culte. 

Prevederile finale: Programul anual și Anunțul de participare la selecția de proiecte va fi 

publicat în Monitorul Oficial al României și într-un cotidian central și în două cotidiene locale  și 

pe site-ul autorității publice finanțatoare: www.csernaton.ro. 

 

 

Anunț de participare 

 

Consiliul Local Cernat, județul Covasna anunță concurs de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 

pentru proiectele desfășurate în anul 2021, pentru programele, proiectele  culturale,  de sport și 

tineret , culte după cum urmează: 

Solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații 

ori fundații constituite conform legii -  sau culte religioase recunoscute conform legii. 

Sprijinul minim acordat la toate proiectele este de 1.000 lei, iar aportul propriu necesar este de 

minim 10% din valoarea sumei acordate. 

Un solicitant poate sa depună cel mult 3 proiecte. 

http://www.csernaton.ro/
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La elaborarea documentațiilor și la derularea finanțării se vor avea în vedere prevederile Legii 

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

activități nonprofit de interes general. 

La prezentarea proiectelor privind programele si proiectele  culturale și de tineret se vor avea 

în vedere prevederilor O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a 

programele si proiectele  culturale, aprobată prin Legea nr.245/2001 și modificată și completată 

prin O.G. nr. 2/2008, respectiv prevederile Legii Tinerilor nr. 350/2006. 

La proiectele pentru programe și manifestări sportive se vor avea în vedere prevederile Legii 

nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii 

Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 

privind finanțarea din fonduri publice a proiecelor și programelor sportive, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Finanțarea cheltuielilor instituțiilor de cult se realizează conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor 

religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a 

H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanței Guvernului nr. 82/2001. 

 În conformitate cu art. 20. alin. 2 din Legea  nr. 350/2005, din motive de urgenta, respectarea 

termenului prevazut la alin. (1) ar cauza prejudicii autoritatii finantatoare, aceasta are dreptul de 

a accelera aplicarea procedurii de selectie de proiecte prin reducerea numarului de zile, dar nu la 

mai putin de 15 zile. Motivele reducerii termenului prevazut la alin. (1). se datorează faptului că 

publicarea anunțului de participare s-a făcut la jumătatea anului calendaristic, iar timpul rămas 

pentru derularea proiectelor este scurtă.  

Data limită de depunere a proiectelor  până la data de 07.06.2021, orele 16.00. 

 

Proiectele pot fi depuse personal la registratura Primăriei comunei Cernat , sau expediate prin 

poștă cu sosire până la data și ora depunerii. 

  

Informații suplimentare pot fi obținute la Primaria comunei Cernat , Compartimentul Relații 

cu Publicul, 527070, Cernat,  nr. 456, tel./fax: 0267 367501, e-mail: comunacernat@yahoo.com și 

csernatonkozseg@yahoo.com.  

Documentația poate fi descărcată de pe site-ul: www.csernaton.ro. 

Bugetul finanțării  nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliul Local  nr. 19/20.04.2021 

este de 150.000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: 30 000 lei pentru sport și tineret, 70.000 

lei pentru cultură și 50.000 lei pentru culte. 

Finanțarea  nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza 

unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între Consiliul Local Cernat și beneficiar, în 

urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte. 

Selecția ofertelor se realizează de către comisia de selecție constituite la nivelul Consiliului 

Local Cernat , conform legislației în vigoare. 

Perioada de selecție  și evaluarea  a proiectelor : 08-17 iunie 2021. 

 

Criterii de evaluare a proiectelor 

   

mailto:comunacernat@yahoo.com
mailto:csernatonkozseg@yahoo.com
http://www.csernaton.ro/
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Criterii de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile pentru programele de tineret, culturale din bugetul Consiliului Local  sunt: 

 

 

Criterii  de evaluare Punctaj 

1. Relevanța 55 

1.1. Cât de relevanță este propunerea pentru nevoile specifice comunei? 30 

1.2. Cât de relevanță este propunerea pentru nevoile grupului ținta? 10 

1.3. Cât de relevanță este propunerea privind scopul programului și 

activitățile finanțate? 

10 

1.4. Cât de coerente, necesare și practice sunt activitățile propuse?  5 

2. Conținut 20 

2.1. Cât de coerent clar și realist este conținutul proiectului? 10 

2.2. În ce măsură proiectul conține obiective, clare și realizabile, din care să 

rezulte într-un mod fără echivoc interesul public local județean, național, 

internațional? 

10 

3. Capacitatea de realizare 10 

3.1. Capacitatea de realizare a programului 5 

3.2. Capacitatea de atragere de colaboratori 5 

4. Buget și eficacitae costurilor 20 

4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat, în ce măsură sunt 

necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului? 

10 

4.2.  În ce măsură participă beneficiarul, sau alți finanțatori la acoperirea 

cheltuielilor? 

10 

5. Rezultatul/impactul scontat 20 

5.1. Ce rezultate concrete se vor realiza? Cu ce impact? 10 

5.2. Durabilitatea programului sau proiectului propus  10 

Total puncte 125 

 

Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanțare va fi stabilită de către 

Comisia de evaluare în funcție de bugetul aprobat pentru categoria de programe în cauză. 

Programe de tineret 

Valoarea minimă de finanțare este de 1.000 lei, iar suma maximă atribuită de 5.000 lei. 

Suma rezultată din valoare punct x puncte acordate se va rotunji la ordinul sutelor la 5. 

 Program culturale 

Suma rezultată din valoare punct x puncte acordate se va rotunji la ordinul sutelor la 5. 

Peste suma astfel rezultată, pentru programele prioritare conform strategiei județului, se 

poate acorda suplimentar între 1.000-20.000 lei, în funcție de importanța programului. 

Valoarea minimă de finanțare de 1.000 lei. 

 

 Critriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile pentru programele sportive din bugetul Consiliului Local  sunt: 

a.) Sportul de performanță 

Nr. 

crt. 

CRITERIU  PUNCTAJ 

MAXIM 

1. Relevanța proiectului sportiv  40 
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 Gradul de vizibilitate al proiectului și aportul la dezvoltarea 

domeniului sportiv local de performanță 

Fotbal 40 

 Futsal 40 

 Tenis de 

masă 

15 

 Alte 

ramuri 

sportive 

10 

2. Conținutul, anvergura proiectului  70 

 Încadrarea proiectului pe nivele și în sistem valoric: local, 

județean, interjudețean, național, internațional, 

popularitatea ramurii sportive 

Fotbal 70 

 Futsal 40 

  Tenis de 

masă 

15 

 Alte 

ramuri 

sportive 

2 

3. Capaciatatea de realizare a programului  5 

4. Bugetul și eficacitatea costurilor  5 

5. Rezultatul/impactul proiectului sportiv  30 

 Rezultatul individual obținut de sportivi în ierarhiile stabilite la 

nivel local, județean, interjudețean, național și internațional 

Handbal 8 

privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe 

picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat 

 

Tenis de 

masă 

8 

 Alte 

ramuri 

sportive 

5 

Rezultatul pe echipe obținut în ierarhiile stabilite la nivel local, 

județean, interjudețean, național și internațional 

Fotbal 30 

 Futsal 15 

 Tenis de 

masă 

8 

 Alte 

ramuri 

sportive 

5 

 PUNCTAJ TOTAL MAXIM  150 

 Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanțare va fi stabilită de 

către Comisia de evaluare în funcție de bugetul aprobat pentru categoria de programe în 

cauză. 

 Valoarea minimă de finanțare este de 1.000 lei. 

 

 

Criterii de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile din bugetul Consiliului Local pentru proiectele depuse de către unitățile de 

cult din comuna Cernat 
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Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

1. Întreținerea și funcționarea unităților de cult  

1.1. Parohii în funcție de venit și număr enoriași 3 

1.2. Protopopiate în funcție de număr enoriași 5 

2. Construirea precum și repararea lăcașurilor de cult  

2.1. Construire și reparare case de rugăciună 4 

2.2. Construire și reparare biserici 10 

3. Conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu  

3.1. Patrimoniu de importanță județeană 5 

3.2. Patrimoniu de importanță națională 15 

4. Desfășurarea unor activități de asistență socială      

4.1. Tabere pentru copii cu probleme sociale 3 

4.2. Programe socio-educative pentru copii 5 

  

Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanțare va fi stabilită de 

către Comisia de evaluare în funcție de bugetul aprobat pentru categoria de programe în 

cauză. 

 Valoarea minimă de finanțare este de 1.000 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cernat la 05.05.2021 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 3475/05.05.2021 
 

 REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărăre privind aprobarea Programului anual și a anunțului de 

participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret, cultură și cult din bugetul Comunei Cernat 

pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005 
 

 

 

 Bugetul finanțării  nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliul Local  nr. 19/20.04.2021 

este de 150 000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: 30 000 lei pentru sport și tineret, 70.000 

lei pentru cultură și 50.000 lei pentru culte. 

Autoritatea finanțatoare: comuna Cernat, prin Consiliul Local Cernat, cu sediul în comuna 

Cernat nr. 456, județul Covasna, 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. Domeniile de intervenție 

selectate sunt: sport și tineret, cultură și cult. 

Beneficiari direcți: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial asociații ori 

fundații constituite conform legii. 

 La elaborarea documentațiilor și la derularea finanțării se vor avea în vedere prevederile Legii 

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

activități nonprofit de interes general.  

Selecția ofertelor se realizează de către comisia de selecție numită prin dispoziția primarului. 

 În conformitate cu art. 20. alin. 2 din Legea  nr. 350/2005, din motive de urgenta, 

respectarea termenului prevazut la alin. (1) ar cauza prejudicii autoritatii finantatoare, aceasta are 

dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selectie de proiecte prin reducerea numarului de zile, 

dar nu la mai putin de 15 zile. Motivele reducerii termenului prevazut la alin. (1). se datorează 

faptului că publicarea anunțului de participare s-a făcut la jumătatea anului calendaristic, iar timpul 

rămas pentru derularea proiectelor este scurtă.  

 Data limită de depunere a proiectelor  până la data de 07.06.2021, orele 16.00. 

Perioada de selecție  și evaluarea  a proiectelor : 08-17 iunie 2021. 

În acest sens am  elaborat un proiect de hotărâre care se propune dezbaterii şi adoptării 

consiliului local. 

 

 

Cernat la 05.05.2021 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 3476/05.05.2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual și a anunțului de 

participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret, cultură și culte din bugetul Comunei Cernat 

pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005 

 

 

 

Subsemnata Dezsi Reka-Maria, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

analizând proiectul de hotărâre sus citat, am reţinut că este întocmit în conformitate cu prevederile 

legale, este necesar şi oportun. 

 

 În contextul celor de mai sus în baza prevederilor art.136 alin. (3) lit. ”a”, alin. (8) lit.b) din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, avizez proiectul de hotărâre studiată, şi propun spre aprobare de către   Consiliul Local 

Cernat. 

 

Cernat la 05.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

Consilier, 

Dezsi Reka-Maria 
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HOTĂRÂREA NR. 24/2021 
privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret, 

cultură și culte din bugetul Comunei Cernat pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005 

 

Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 26 mai 

2021, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobarea întocmită de către primarul comunei 

Cernat, 

văzând necesitatea aprobării proiectului de hotărâre cu privire la  aprobarea Program anual și anunț 

de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor sportive și 

de tineret, cultură, culte, din bugetul Comunei Cernat  pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005 

Având în vedere prevederile: 

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, 

Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii 

Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind 

finanțarea din fonduri publice a proiecelor și programelor sportive, cu modificările și completările 

ulterioare. 

O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programele si proiectele  culturale, 

aprobată prin Legea nr.245/2001 și modificată și completată prin O.G. nr. 2/2008, respectiv prevederile 

Legii Tinerilor nr. 350/2006. 

O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 

nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 82/2001.           

    În   temeiul art. 129 alin. (2) lit. d.) alin (7) lit.d.), e.), f.), alin (8) lit. a.) , art. 139 alin (1) şi art. 

196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

HOTĂREȘTE: 

 

 Art. l. – Se aprobă Program anual și anunț de participare privind finanțarea nerambursabilă din 

fonduri publice a programelor, proiectelor sportive și de tineret, cultură , culte, din bugetul Comunei Cernat  

pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Membrii comisiei de evaluare vor fi numiți prin dispoziția primarului comunei Cernat. 

Art.3. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Comisia de evaluare și 

primarul comunei Cernat. 

Cernat la 26.05.2021 

  Preşedintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 
1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 

 

 

 

 

 


