ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR.45/2015

privindăaprobareaăfinan riiănerambursabileădinăfondurileăpubliceăaleă
Comunei Ozun aăunorăproiecte,ăprograme,ăac iuniăşiăactivit iă
sportiveășiăreligioaseăde interes local în anul 2015
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă23 iunie 2015,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Ozun, raportul Biroului
financiarăcontabil,ăachizi iiăpublice,ăimpoziteăşiătaxe precumăşiăavizul favorabil al Comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local;
În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr.ă350/ă2005ăprivindăregimulăfinan rilor
nerambursabileădinăfonduriăpubliceăalocateăpentruăactivit iănonprofitădeăinteresăgeneral;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” punctele 2, 4, şiă
6,ăprecumăşiăaleăart.ă45ădinăLegea Administra ieiăpubliceălocaleănr. 215/ 2001, republicat ,
HOTĂRĂŞTE
Art. l – Seăaprob ăfinan areaănerambursabil ădin fondurile publice ale Comunei Ozun a
unoră proiecte,ă programe,ă ac iuniă şiă activit iă sportiveă șiă religioaseă deă c treă persoaneă juridiceă
nonprofit de interes local, în anul 2015,ăînăvaloareătotal ădeă17.000 ron.
Art. 2 – Selec iaăproiectelor,ăprogramelor,ăac iunilorăşiăaăactivit ilorăceăvorăfiăfinan ateă
cu fonduri nerambursabile din bugetul local al Comunei Ozun în anul 2015, potrivit prezentei
hot râriă saă vaă realizaă potrivită prevederiloră Legiiă nr.ă 350/ă 2005ă privindă regimulă finan riloră
nerambursabile din fonduriă publiceă alocateă pentruă activit iă nonprofită deă interesă general.
Criteriileă înă bazaă c roraă seă atribuieă contractulă deă finan areă nerambursabil ă sunt stabilite în
metodologie, anexa nr. 1 la prezenta.
Art. 3 – Seăaprob ăformularulădeăcerereădeăfinan are, anexa nr. 2 la prezenta.
Art. 4 – Comisia de evaluare a proiectelor-cereriă deă finan ri vaă aveaă urm toareaă
componen ănominal ăşiăpeăfunc ii:
Preşedinte:dr.Ráduly István, primar,
Membrii: Németh Ioan, consilier local,
Havesch Sarolta, consilier local,
Tomos Ilkó József, consilier local,
Kakas Emilia, consilier,
Secretar: Solymosi Melinda, consilier.
Art. 5 – Dataălimit ădeădepunereăaăproiectelorăesteă16 iulie a.c. orele 16.00,ăiarăşedin aădeă
evaluare va avea loc în data de 17 iulie a.c., orele 12.00.
Art. 6 – Anexeleă1ăşiă2ăfacăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.
Art. 7 – Hot râreaăvaăfiăadus ălaăîndeplinireădeăc treăprimarul comunei Ozun, membrii
comisiei de evaluare şiăBiroulăfinanciarăcontabil,ăachizi iiăpublice,ăimpoziteăşiătaxe.
Ozun, la 23 iunie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDINT ,

Havesch Sarolta

Difuzare:

1 ex. Primar

1 ex. membrii comisiei

1 ex. Biroul financiar contabil

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 45/2015.

METODOLOGIE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezenta „METODOLOGIE" seăaplic ătuturorăsolicitan ilorăpersoaneăjuridiceăf r ăscopăpatrimonială- asocia iiă
oriă funda ii constituite conform legii /ă reprezentanțiiă culteloră religioaseă recunoscuteă deă legislațiaă înă vigoare care depun proiecte în vederea atribuirii contractelor de finan areănerambursabil .
2.ăParticipareaălaăPROGRAMULăANUALăalăfinan rilorănerambursabileădeălaăbugetulăConsiliuluiăLocalăOzună
pentruă acordareaă deă finan riă nerambursabileă esteă nediscriminatorie. Solicitan iiă careă depună propuneriă deă
proiecte putând fi persoanele enumerate la pct.1,ăcareăactiveaz ăînăfolosulăcomunit iiăcomuneiăOzunăşiăpropună
desf şurareaă unoră ac iuniă deă interesă publică locală înă conformitateă cuă domeniileă specificateă înă PROGRAMULă
ANUALă ală finan riloră nerambursabile.ă Num rulă deă participan i laă proceduraă deă selec ieă deă proiecteă nuă esteă
limitat.
CAPITOLUL II
ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ. INSTRUCŢIUNI
3.ă Atribuireaă contracteloră deă finan areă nerambursabil ă seă faceă înă concordan ă cuă „PROGRAMUL ANUAL"
(domeniiăşiăobiective)ăşiăînălimitaăfondurilorăpubliceăceăvorăfiăalocateădeăConsiliulăLocalăOzun.
4.ă Proiecteleă pentruă atribuireaă contracteloră deă finan areă nerambursabil ă elaborateă deă Solicitan iă voră cuprindeă
detaliată informa iiă verificabileă despre:ă scop;ă obiectiveleă specifice;ă activit ileă ceă seă dorescă aă fiă întreprinse;ă
costurileă asociateă şiă rezultateleă urm riteă precumă şiă alteă informa iiă verificabile,ă utileă pentruă sus inereaă şiă
evaluarea proiectelor.
5.ăEvaluareaăproiectelorăpentruăatribuireaăcontractelorădeăfinan areănerambursabil ăseăfaceăînăsistemăcompetitiv,ă
potrivităcriteriilorădeăacordareăaăfinan rilorănerambursabile şiăaăpunctajuluiăstabilit,ăcuărespectareaăprevederiloră
Legiiă nr.ă 350/2005ă privindă regimulă finan riloră nerambursabileă dină fonduriă publiceă alocateă pentruă activit iă
nonprofităşiădeăinteresăgeneral.
6.ăÎnăcazulăînăcareăexist ăunăsingurăparticipantălaăproceduraădeăselec ieăpentruăunădomeniuăspecificăcuprinsăînă
„PROGRAMULăANUAL"ăaprobatădeăc treăFinan ator,ăproceduraăseăconsider ăîndeplinit .
7.ăPentruăacelaşiădomeniuănonprofit,ăunăbeneficiarănuăpoateăcontractaădecâtăoăsingur ăfinan areănerambursabil ă
în decursul unul an fiscal.
CAPITOLUL III
DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE
8.ăDataălimit ăpentruădepunereaăpropunerilorădeăproiecteăseăstabileşteăprinăhot râreădeăconsiliuălocal,ăşiănuăvaăfiă
mai devreme de 5 zile lucr toareă deălaădataăafiş riiăacesteiăhot râri înăincintaăPrim rieiăOzun șiăpeăpaginaădeă
webăalăistituției. Termenul de depunere a propunerilor de proiecte poate fi prelungit, cu condi iaăcomunic riiăînă
scrisăaănoiiădateălimit ădeădepunereăaăpropunerilorădeăproiecte,ăcuăcelăpu ină2 zile înainte de expirarea termenului
ini ial,ă c treă to iă solicitan iiă careă auă primită ună exemplară ală documenta ieiă pentruă elaborareaă şiă prezentareaă
proiectului.
CAPITOLUL IV
ELIGIBILITATE, ÎNREGISTRARE, CAPACITATE TEHNICĂ Şl CAPACITATE FINANCIARĂ
9.ăEsteăexclusădinăproceduraăpentruăatribuireaăcontractuluiădeăfinan areănerambursabil ,ărespectivănuăesteăeligibilă
solicitantulăcareăseăafl ăînăoricareădintreăurm toareleăsitua ii:
a) nu şi-aă îndeplinită obliga iileă deă plat ă exigibileă aă impoziteloră şiă taxeloră c treă stat,ă aă contribu ieiă pentruă
asigur rileăsocialeădeăstat,ăprecumăşiăaăimpozitelorăşiătaxelorălocale;
b) furnizeaz ăinforma iiăfalseăînădocumenteleăprezentate;
c) a comisăoăgrav ăgreşeal ăînămaterieăprofesional ăsauănuăşi-aăîndeplinităobliga iileăasumateăprintr-un contract
deăfinan areănerambursabil ,ăînăm suraăînăcareăautoritateaăfinan atoareăsauăter iiăpotăaduceăcaădovad ămijloaceă
probante în acest sens;
d) face obiectulă uneiă proceduriă deă dizolvareă sauă deă lichidareă oriă seă afl ă dejaă înă stareă deă dizolvareă sauă deă
lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
10. Consiliul Local Ozun, în calitate de autoritateăfinan atoare, are dreptul de a cere solicitan ilorăprezentareaădeă
documenteă careă dovedescă eligibilitatea,ă precumă şiă documenteă edificatoareă careă s ă dovedeasc ă formaă deă
înregistrareăcaăpersoan ăjuridic ărecunoscuteăconformălegii.

CAPITOLUL V
DOCUMENTAŢIA PENTRU ELABORAREA Şl PREZENTAREA PROPUNERII DE PROIECT.
INSTRUCŢIUNI
12. În Cererea de finanţare,ăSolicitantulăvaăfurnizaăinforma iiăspecificeăproiectuluiăreferitoareăla:
- scop;
- obiectivele specifice;
- activit ileăcareăurmeaz ăaăfiădesf şurate;
- specifica iiădeăperforman ;
- grafic de timp;
- echipaăproiectului,ăresponsabilit i;ăetc.
13.ă Cerereaă deă finan areă seă elaboreaz ă astfelă încâtă s ă asigureă furnizareaă tuturoră informa iiloră necesareă pentruă
evaluarea.
14.ăPropunereaăfinanciar ăseăelaboreaz ădeăsolicitantăînăaşaăfelăîncâtăs ăasigureăfurnizareaătuturorăinforma iiloră
necesareăevalu riiăfinanciare.
15.ăPropunereaădeăproiectă(Cerereaădeăfinan areăşiăanexele)ăareăcaracterăfermăşiăobligatoriuădinăpunctădeăvedereă
ală con inutuluiă şiă trebuieă s ă fieă semnat ,ă peă propriaă r spundere,ă deă c treă Solicitantă sauă deă c treă oă persoan ă
împuternicit ă legală deă acesta. Bugetulă r mâneă fermă peă toat ă durataă deă îndeplinireă aă contractuluiă deă finan areă
nerambursabil . Solicitantulăareăobliga iaădeăaăexprimaăpre ulăînăleiă(RON)ădinăpropunereaăfinanciar .
16. Solicitantulăareăobliga iaădeăaădepuneăpropunereaădeăproiectălaăadresaăşiăpân ălaădataălimit ăpentruădepunere,ă
stabilit ăînăprocesăverbalăafişat.
17. Orice Solicitant are dreptul de a-şiămodificaăsauădeăa-şiăretrageăpropunereaădeăproiectănumaiăînainteădeădataă
limit ă stabilit ă pentruă depunereaă propuneriiă deă proiect.ă Nerespectareaă acesteiă prevederiă seă sanc ioneaz ă cuă
excludereaăSolicitantuluiădeălaăproceduraăatribuiriiăcontractuluiădeăfinan areănerambursabil .
18. Solicitantul trebuie s prezinte un exemplar original a documentelor de calificare.
CAPITOLUL VI
EVALUAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE
19.ăEvaluareaăproiectelorăseăfaceăînăsistemăcompetitiv,ăînăconformitateăcuăcriteriileădeăevaluareăşiăpunctaj.
20.ăAtribuireaăfiec ruiăcontractădeăfinan areănerambursabil ădeăfaceădeăc treăAutoritateaăFinan atoare.
21.ăComisiaădeăevaluareăaăpropunerilorădeăproiect,ăareăobliga iaădeăaăevalua ofertele de propuneri proiecte a data
şiăînăloculăindicateăînăprocesulăverbalăafişat.ăOriceăsolicitantăareădreptulădeăaăfiăprezentălaădeschidere.
Comisiaădeăevaluareănuăareădreptulădeăaărespingeăoăpropunereădeăproiectăavândăcaăsingur ămotiva ieăabsen aădeă
la deschidere a solicitantului - candidat.
22.ăComisiaădeăevaluareăareădreptulăs ăresping ăpropunereaădeăproiectăînăoricareădintreăurm toarele cazuri:
a)ăProiectulăcon ineăpropuneriăcareăsuntăînămodăevidentădezavantajoaseăpentruăAutoritateaăFinan atoare;
b) Bugetul proiectului nu este fundamentat in mod concludent;
c)ăCondi iiădeosebitădeăfavorabileădeăcareăbeneficiaz ăSolicitantulăşiăcareăîiăconfer ăacestuiaăunăavantajănetă(seă
doreşteăevitareaăfinan riiăunuiăSolicitantăcareăde ineăpozi iiăsimilareămonopoluluiăfa ădeăceilal iăconcuren i)ăînă
realizareaăContractuluiădeăfinan are.
CAPITOLUL VII
FORME DE COMUNICARE
23. Orice comunicare, solicitare,ă informare,ă notificareă şiă alteă asemenea,ă seă transmiteă subă form ă deă documentă
scris.ăOriceădocumentăscrisăseăînregistreaz ăînămomentulătransmiteriiăşiăalăprimirii.
CAPITOLUL VIII
ANULAREA APLICĂRII PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
24.ă Autoritateaă finan atoareă areă dreptulă deă aă anulaă aplicareaă proceduriiă pentruă atribuireaă contractuluiă deă
finan areănerambursabil ,ăînăurm toareleăcazuri:
a)ăniciăunulădintreăSolicitan iănuăaăîndeplinităcondi iileădeăcalificare;
b) au fostăprezentateănumaiăpropuneriădeăproiecteănecorespunz toare,ărespectivăcare:
- suntădepuseădup ădataălimit ădeădepunereăaăpropunerilorădeăproiecte;
- nuăauăfostăelaborateăşiăprezentateăînăconcordan ăcuăcerin ele;
- con inădateăcareăparăînămodăevidentăaănuăfiărezultatulălibereiăconcuren eăşiăcareănuăpotăfiătemeinicăjustificate;
- con inăpropuneriăreferitoareălaăclauzeleăcontractuale,ăpropuneriăcareăsuntăînămodăevidentădezavantajoaseăpentruă
AutoritateaăFinan atoare;
- prinăvaloareaăinclus ăînăpropunereaăfinanciar ăaăfostădep şit ăsumaăpropus ăpentruăfinan riănerambursabileăînă
domeniul respectiv;
c)ăcircumstan eăexcep ionaleăafecteaz ăproceduraăpentruăatribuireaăcontractuluiădeăfinan areănerambursabil ăsauă
esteăimposibil ăîncheiereaăcontractului.

25. Decizia deă anulareă nuă creeaz ă Autorit iiă Finan atoareă niciă ună felă deă obliga ieă fa ă deă participan iiă laă
proceduraădeăatribuireăaăcontractelorădeăfinan areănerambursabil .
26.ăAutoritateaăFinan atoareăvaăcomunicaăînăscrisătuturorăparticipan ilorălaăproceduraădeăatribuire a contractelor
deăfinan areănerambursabil ăînăcelămultă2ăzileădeălaădataăanul rii,ămotivulăacesteiădecizii.
CAPITOLUL IX
ÎNCHEIEREA, ÎNDEPLINIREA Şl FINALIZAREA CONTRACTULUI
DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
27.ă Contractulă deă finan areă nerambursabil ă seă încheieă întreă Comunaă Ozună înă calitateă deă FINAN ATORă prină
reprezentantulă legală ală autorit iiă executiveă - PRIMARă şiă Solicitantulă ală c ruiă proiectă aă fostă selec ionat,ă înă
calitate de BENEFICIAR, în termen de maxim 30 de zileădeălaădataăaprob riiărezultatuluiăsesiuniiădeăselec ieăaă
proiectelorădeăc treăComisiaădeăevaluare.
Laă încheiereaă contractuluiă deă finan areă nerambursabil ,ă Beneficiarulă esteă obligată s ă semnezeă declara iaă deă
impar ialitate,ăalăc reiăcon inutăesteăprev zutăînăAnexaălaăLegeaănr.ă350/ă2005.
28.ăPl ileăefectuateădeăFINAN ATORăc treăBENEFICIARăseăvorăefectuaăînă2ăsauămaiămulteătranşe,ăastfelăcumă
vaă fiă prev zută înă contractulă deă finan areă nerambursabil ,ă înă func ieă deă domeniulă abordat,ă complexitateaă
proiectului,ăgraficulădeătimpăşiăm rimeaăfinan riiănerambursabile.ăDup ăeliberareaăprimeiătranşe,ăeliberareaăuneiă
noiătranşeăseăvaăfaceănumaiădup ăceăBeneficiarulăaădepusăunăRaportăIntermediară(tehnicăşiăfinanciar)ăşiănumaiă
dup ăceăacestaăaăfostăaprobatădeăc treăAutoritateaăFinan atoare.
29.ăFinan atorulănuăvaăeliberaăBeneficiaruluiăultimaătranş ăaăfinan riiănerambursabileă(tranşaădeădecontare)ămaiă
înainteădeăvalidareaăraportuluiăfinalădeăactivitateăşiăaăraportuluiăfinanciarăpeăcareăbeneficiarulăesteăobligatăs ăleă
depun ălaăsediulăfinan atoruluiăînătermenădeăcelămultă30ădeăzileădeălaăterminareaăactivit ii.
Validareaă seă faceă înă termenă deă celă multă 30ă deă zileă deă laă depunereaă deă c treă Beneficiară aă raportuluiă finală deă
activitate.
30. Comuna Ozun - înăcalitateădeăAutoritateăFinan atoareă- îşiărezerv ădreptulădeăaăfaceăverific riăatâtăînăperioadaă
derul riiăcontractuluiădeăfinan areănerambursabil ,ăcâtăşiăulteriorăvalid riiăraportuluiăfinal,ăînăscopulăcomplet riiă
dosaruluiăfinan riiănerambursabile,ăconformăprevederilorălegaleăinăvigoare.
31. Contractul de finan areănerambursabil ăvaăprevedea,ăsubăsanc iuneaănulit ii,ăobliga iaăBeneficiaruluiădeăaă
permiteăpeătoat ădurataăcontractului,ăprecumăşiăpeăoăperioad ădeă5ăaniădeălaăîncetareaăacestuia,ăînădecursădeă3ăzileă
lucr toareădeălaăprimireaăuneiănotific riăînăacestăsens,ăaccesulăneîngr dităalăorganelorădeăcontrolăabilitateăpentruăaă
controlaădocumenteleăpeăbazaăc roraăseă ineăeviden aăactivit ilorăderulateăînăcadrulăcontractului.ăControlulăseă
efectueaz ălaăloculăundeăacesteădocumenteăsuntăp strateădeăc treăBeneficiar.
CAPITOLUL X
CĂI DE ATAC
32.ăActeleăsauădeciziileăcareădetermin ăoriăsuntărezultatulăproceduriiădeăevaluareăşiăselec ieăaăproiectelorăpentruă
atribuireaă contracteloră deă finan areă nerambursabil ,ă considerateă nelegale,ă potă fiă atacateă peă caleă administrativ ă
şi/sauăjusti ie.ăAc iuneaăînăjusti ieăseăintroduceălaăJudec toriaăSfântuăGheorghe,ăSec iaăComercial ăşiăContenciosă
Administrativ.
AutoritateaăFinan atoareăesteăcompetent ăs ăsolu ionezeăcontesta iileăînaintateăpeăcaleăadministrativ .
Oriceă persoan ă fizic ă sauă juridic ă careă areă ună interesă legitimă înă leg tur ă cuă ună anumită contractă deă finan areă
nerambursabil ăşiăcareăsufer ăsauăaăsuferităunăprejudiciu,ăcaăoăconsecin ădirect ăaăunuiăactănelegalăsauăaăuneiă
deciziiănelegale,ăareădreptulădeăaăutilizaăc ileăde atac.
Subăniciăoăform ăAutoritateaăFinan atoareănuăvaăfiăf cut ăr spunz toareăpentruăobliga iileăşiăposibileleădauneăaleă
Solicitantuluiăînăfa aăunorăter i.
Ac iuneaăînăjusti ieăseăintroduceănumaiădup ăepuizareaăc iiădeăatacăaăcontesta ieiăpeăcaleăadministrativ ăşiănumaiă
deă c treă aceleă persoaneă careă auă înaintată contesta ii,ă precumă şiă pentruă aceleă capeteă deă cerereă careă auă f cută
obiectulăataculuiăpeăcaleăadministrativ .
Ac iuneaă înă justi ieă seă introduceă numaiă atunciă cândă Autoritateaă Finan atoareă nuă aă r spuns uneiă contesta iiă înă
termenulăprev zutădeălegeăoriăatunciăcândăcontestatorulănuăesteăsatisf cutădeăr spunsulăprimităînătermenălegal.
33.ă Oriă deă câteă oriă primeşteă oă contesta ie,ă Autoritateaă Finan atoareă suspend ă proceduraă pentruă atribuireaă
contractului de finan areă nerambursabil ă înă cauz . Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod
corespunz tor,ăaăoric reiăperioadeăafectateăprinăsuspendare,ăcuăexcep iaăperioadelorăprev zuteăpentruăexercitareaă
c ilorădeăatac.
Deciziaă deă suspendareă seă comunic ă deă îndat ă deă c treă Autoritateaă Finan atoareă contestatorului,ă precumă şiă
tuturorăparticipan ilorăînc ăimplica iăînăproceduraăpentruăatribuireaăcontractuluiădeăfinan areănerambursabil ălaă
dataă înaint riiă contesta iei.ă Prină excep ieă deă laă prevederileă alineatuluiă precedentă Autoritateaă Finan atoareă areă
dreptulă deă aă nuă suspendaă proceduraă pentruă atribuireaă contractuluiă deă finan areă nerambursabil ă înă cauz ,ă înă
oricareădinăurm toareleăsitua ii:
a)ăcontesta iaăesteăînămodăevidentănejustificat ăsauăcon inutulăacesteiaăesteăînămod evident neserios;
b)ă prină suspendareaă aplic riiă proceduriiă pentruă atribuireaă contractuluiă deă finan areă nerambursabil ă exist ă
pericolulă iminentă deă aă afectaă gravă ună interesă publică majoră peă careă Autoritateaă Finan atoareă trebuieă s ă fieă înă
m sur ăs ăîlăargumenteze.

Suspendareaă proceduriiă pentruă atribuireaă contractuluiă deă finan areă nerambursabil ă înă cauz ,ă seă aplic ă f r ă aă
îngr diă înă vreună felă capacitateaăinstan eloră deăjudecat ă competent ă deă aă decideăsuspendareaă proceduriiă pentruă
atribuirea contractului de finan areănerambursabil .
34.ă Laă primireaă uneiă contesta iiă sauă uneiă notific riă privindă introducereaă uneiă ac iuniă înă justi ie,ă Autoritateaă
Finan atoareă areă obliga iaă s ă înştiin ezeă despreă aceastaă şiă despreă deciziaă saă motivat ă deă aă suspendaă sauă nuă
procedura pentruă atribuireaă contractuluiă deă finan areă nerambursabil ă peă to iă participan iiă înc ă implica iă înă
respectivaăprocedur ,ăanexândăcopieădeăpeăcontesta ia/notificareaăprimit .
Deă asemenea,ă areă obliga iaă deă aă comunicaă tuturoră participan iloră înc ă implica iă înă procedur ă toateă acteleă şiă
deciziileă ulterioareă referitoareă laă contesta ia/ac iuneaă înă justi ieă înă cauz ,ă înă termenă deă 2ă zileă lucr toareă deă laă
producerea/primirea lor.
CAPITOLUL XI
CONTRAVENŢII Şl SANCŢIUNI
35.ă Dispozi iileă Legiiă nr.ă 350/2005ă privindă regimulă finan riloră nerambursabileă dină fonduriă publiceă alocateă
pentruăactivit iănonprofitădeăinteresăgeneralăşiăO.U.G.ănr.ă34/2006ăprivindăachizi iileăpublice,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare,ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăcontractelorădeăfinan areănerambursabil ădinăfondurileă
publice.

**************

