
ROMÁNIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOT ÁRÁREA NR. 54/2019 
pentru aprobarea Programului general de finantare nerambursabila a programelor, 

proiectelor §i actiunilor culturale pe anul 2019 

Consiliul Local al ora§ului Cristuru Secuiesc intrunit la §edinta ordinara publica la data 
de 16 aprilie 2019; 

Avand in vedere proiectul de hotarare a primarului din 28 martie 2019, referatul biroului 
juridic din cadrul Primariei ora$ului Cristuru Secuiesc, precum $i referatul comisiilor de 
specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finan\e, 
administrarea domeniului public §i privat al ora§ului $i nr. 4 pentru invatamant, religie $Í cultura; 

Tinand cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea 
sistemului de finan\are ale programelor §i proiectelor culturale, cu modificarile $i completarile 
ulterioare §i ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile $i 
completarile ulterioare precum §i ale Hotararii Consiliului Local al ora§ului Cristuru Secuiesc 
nr. 51/2019, privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli pe anul 2019; 

Pe baza prevederilor art. 36 alin 2 lit d, alin. (6), lit."5 §Í art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicat in temeiul Legii nr. 286/2006; 

Hotara�te: 

Art. 1. - Se aproba derularea Programului general de finantare nerambursabila a 
programelor, proiectelor §i actiunilor culturale pe anul 2019, conform anexei nr. 1, parte 
integranta din prezenta. 

Art. 2. - Se aproba Ghidul solicitantului privind procedurile sistemului de finantare 
nerambursabila din bugetul ora§ului Cristuru Secuiesc a programelor, proiectelor $i actiunilor 
culturale pe anul 2019, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta. 

Art. 3.- Se aproba modelele: "Anunt public", "Oferta culturala","Contractul de finantare 
nerambursabila", conform anexelor nr. 3.1, 3.2 $i 3.3, parte integranta din prezenta. 

Art. 4.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
primarul ora§ului Cristuru Secuiesc §i compartimentul de cultura sport §i invatamant 

Art. 5. - Hotararea se comunica primarului ora$ului Cristuru Secuiesc, compartimentului 
de cultura sport $i invatamant §i lnstitu\iei Prefectului Jude\ului Harghita. _ 
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Finantarea proiectelor se va realiza pe baza contractului de finantare nerambursabila incheiat 
intre Beneficiar 9i Consiliului Local al ora9ului Cristuru Secuiesc (conform anexelor nr. 2.4) $i 
2.5), in 2 exemplare, din care un exemplar ramane la beneficiar 9i un exemplar la Primaria 
ora9ului Cristuru Secuiesc. 
Finantarea proiectului se face prin decontare ulterioara, in baza contractului de finantare 
nerambursabila �i a documentelor justificative de decontare, ce trebuie prezentate atat pentru 
partea de cheltuieli efectuate din finantarea nerambursabila cat 9i pentru cheltuielile efectuate 
din contributia proprie. 
Cererile de finantare primite vor fi examinate de catre Primaria ora9ului Cristuru Secuiesc $i de 
catre Comisia de evaluare/selectare aprobata prin hotararea Consiliului Local al ora§ului 
Cristuru Secuiesc. 

Cheltuielile eligibile trebuie efectuate numai in perioada realizarii programelor/proiectelor 
selectate spre finantare *?i cu respectarea bugetului acestuia 9i sunt formate din urmatoarele 
categorii de cheltuieli: 

a) cheltuielile de realizare a actiunii/proiectului/programului cultural, precum costuri materiale §i
servicii, costuri de productie, inchirieri de spatii 9i aparatura, onorarii, prestari servicii, premii 9i
altele asemenea;

b) achizitionarea de dotari necesare derularii programului sau proiectului cultural in limita maxima
de 20% din suma acordata cu titlu de finan\are nerambursabila;

e) cheltuieli ocazionate de cazarea §i transportul intem §i international ale
participantilor/invitatilor;

d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii §i cercetari, consultan\a de specialitate, 
tiparituri, seminarii, conferin\e, ateliere de lucru, actiuni promotionale 9i de publicitate;

e) cheltuieli de masa ale participantilor 9i/sau invita\ilor;
f) diurna, acordata in condi\iile legii;
g) cheltuieli de persona! 9i cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a actiunii/

proiectului/programului cultural.
Cheltuielile prevazute la punctul e �i g se acopera, cumulat, in limita unui procent de max. 20%din 
suma acordata.

7. Perioada de desfa�urare a programului

in cadrul programului, implementarea proiectelor trebuie sa se desfa$oare in anul bugetar 2019, 
activitatile proiectelor trebuie sa fie derulate in perioada urmatoare semnarii contractului de 
finantare nerambursabila, iar proiectele trebuie sa fie decontate conform contractului de 
finantare nerambursabila.

8. Rezultate a�teptate:
h) Stimularea, informarea $i con$tientizarea populatiei din ora9ul Cristuru Secuiesc despre valorile 

culturale locale, materiale $i imateriale.
i) Evidentierea valorilor culturale locale avand in vedere locul lor in ansamblul valorilor culturale 

europene.
j) Con9tientizarea modurilor in care actiunile culturale pot aduce beneficii directe comunita\ilor 

locale.

9. lndicatori de rezultate 
Numar de ac\iuni 9i lucrari demarate 
Numar de proiecte realizate 
Numar de parteneriate infiintate 
Numar de participanti 
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