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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA                                               ANEXA nr. 1 la Hotărârea 46/2022 
CONSILIUL LOCAL 
CRISTURU SECUIESC 
 
 

Program anual de finanţare a  activităţilor de tineret şi a cultelor religioase din 
oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2022 

 
 
Descrierea programului 
 
1. Autoritatea finanţatoare: 

Consiliul Local al oraşului Cristuru Secuiesc , ca organ al autorităţii administraţiei publice 
locale, cu sediul în  oraşul Cristuru Secuiesc, P-ţa Libertăţii nr. 27, judeţul Harghita., cod 
poştal 535400. 
 

2. Denumirea programului: 
  Program anual de finanţare a  activităţilor de tineret şi a cultelor religioase din oraşul 

Cristuru Secuiesc  pe anul 2022.  
 

3. Scopul programului: 
Consiliul Local al oraşului Cristuru Secuiesc consideră importantă şi oportună sprijinirea 
tinerilor şi iniţiativelor acestora în vederea devenirii lor ca cetăţeni activi în procesul de 
dezvoltare a comunităţilor locale. 
Problemele tinerilor din  oraşul Cristuru Secuiesc se pot rezolva prin proiectele specifice ale 
asociaţiilor şi fundaţiilor de  tineret; o parte semnificativă a tineretului şi nu numai, va fi 
beneficiarul unor programe concrete privind dezvoltarea aptitudinilor şi personalităţii lor. 

Consiliul Local consideră ca sprijinirea activităţilor cultelor religioase în oraş are o maximă 
importanţă. 

 
4. Activităţi finanţate:  

Acivităţi de tineret pentru care se acordă finanţare nerambursabilă : 

 organizarea unor excursii în ţară şi oraşe înfrăţite, pentru tineret. 

 diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile din ţară şi oraşe 
înfrăţite 

 organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari 

 susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite 
organisme de finanţare. 

 organizarea de tabere tematice pentru tineret 

 achiziţionarea de dotări necesare derulării programului 

 organizarea unor activităţi specifice pentru tineret în oraşul Cristuru Secuiesc. 
 
Nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii 
solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă 
proiectului. 
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Pentru culte religioase recunoscute conform legii se acordă finanţare nerambursabilă : 
 restaurarii lacasurilor de cult 
 construirii de noi lacasuri de cult 
 întretinerea lăcaşurilor de cult  
 punerea lăcaşurilor de cult în valoare 
 construirii şi restaurării altor construcţii folosite exclusiv în desfăşurarea activităţii cultelor 

religioase si aflate in proprietatea acestora (sediu, biblioteci, etc.) 
 

5. Beneficiarii programului 
Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii care 
desfăşoară activitate în domeniul tineret sau culte religioase – constituite conform legii, care 
îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială al oraşului Cristuru Secuiesc.. 

 
6. Finanţarea programului 

Pe baza Hotărârii nr. 42/2022 a Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc, privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2022, bugetul programului 
anual pentru anul 2022 în suma de 30 mii lei pentru activităţi de tineret şi în suma de 40 mii 
lei pentru culte religioase. 
Eligibilitatea proiectelor 
Finanţarea proiectelor  de tineret- finanţarea asigurată de Consiliul  Local al oraşului Cristuru 
Secuiesc va fi de maxim 85% din bugetul total al proiectului. Diferenţa de minim 15% din 
valoarea proiectului trebuie să fie asigurată de către solicitant. Pentru culte contribuţia 
proprie obligatorie va fi de minim 10% din bugetul total al proiectului.  
Finanţarea proiectelor se va realiza pe baza contractului de finanţare nerambursabilă încheiat 
între Beneficiar şi Consiliul Local al oraşului Cristuru Secuiesc (conform anexei nr. 2.3 la 
Hotărârea nr. 46/2022 privind „Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din 
oraşul Cristuru Secuiesc ” pe anul 2022), în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la 
beneficiar, un exemplar la compartimentul de cultură, sport şi învăţământ.. 
Finanţarea proiectului se face prin decontare ulterioară, în baza contractului de finanţare 
nerambursabilă şi a documentelor justificative de decontare. 
Cererile de finanţare primite vor fi examinate de către Comisia de evaluare/selectare numită 
de primarul oraşului Cristuru Secuiesc, care răspunde pentru îndeplinirea condiţiilor de 
eligibilitate. 

Cheltuieli eligibile:  
Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile în cadrul programelor proprii ale Consiliului  
Local al oraşului Cristuru Secuiesc privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza 
prevederilor Legii nr. 350/2005. 

Cheltuieli privind cazarea:  
Cheltuielile de cazare se pot efectua pe cât posibil pentru servicii de cazare în regim de 2 
stele. 
 Cheltuieli de masă. Maximum 20% din subvenţie  

Aprovizionare hrană: 
Cheltuieli privind achiziţionarea alimentelor şi materialelor necesare pentru pregătirea 
gustărilor sau pentru pregătirea pachetelor de hrană. 

Cheltuieli de transport şi servicii de transport:  
Această categorie cuprinde cheltuielile privind biletele şi abonamentele de transport, bonuri de 
benzină, cheltuielile privind transportul persoanelor, echipamentelor şi materialelor. 
Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport existente, la 
clasa a II-a. 




