
HOTĂRÂREA nr. 39 
pentru  modificarea şi completarea unor prevederi contractuale în Ghidul Solicitantului privind regimul 
finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local şi în 
Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor 

religioase recunoscute de lege, care işi desfăşoară activitatea in Municipiul Tulcea, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 14/13.02.2015  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea întrunit în şedinţă ordinară la data de  
26 martie 2015;  

Examinând  proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor prevederi contractuale în 
Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru 
activităţi nonprofit de interes local şi în Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care işi desfăşoară activitatea in 
Municipiul Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/13.02.2015, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 7621/16.03.2015 şi Raportul Biroului Sport, Cultură şi Relaţii Externe înregistrat sub  
nr. BD 27/16.03.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 14/13.02.2015 pentru aprobarea Ghidului 

Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi 
nonprofit de interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate 
de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care işi desfăşoară activitatea in Municipiul 
Tulcea; 

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2)  şi art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
HOTĂRĂŞTE  

 
ART. 1 Se modifică şi se completează pct. 11.1 din contractul de finanţare nerambursabilă, anexa 

nr. 20 la Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local 
pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/13.02.2015, 
urmând a avea următorul cuprins: 

 “11.1 În cazul în care se constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că 
Beneficiarul a folosit sau foloseşte fondurile acordate pentru derularea proiectului într-o manieră 
neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, autoritatea contractantă poate 
solicita în scris restituirea acestora, precum şi plata unor penalităţi de întârziere conform prevederilor 
legale în vigoare. Beneficiarul are obligaţia de a restitui Municipiului Tulcea, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise, sumele întrebuinţate în alte scopuri decât pentru 
desfăşurarea activităţilor Proiectului, precum şi sumele a căror întrebuinţare nu este dovedită, conform 
prevederilor contractului, împreună cu penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor legale în 
vigoare.” 

ART. 2 Se modifică şi se completează pct. 10.1 din contractul de finanţare nerambursabilă, anexa 
nr. 12 la Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local 
cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Tulcea, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 14/13.02.2015, urmând a avea următorul cuprins:  

“10.1 În cazul în care se constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că 
Beneficiarul a folosit sau foloseşte fondurile acordate pentru derularea proiectului într-o manieră 
neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, autoritatea contractantă poate 
solicita în scris restituirea acestora, precum şi plata unor penalităţi de întârziere conform prevederilor 
legale în vigoare. Beneficiarul are obligaţia de a restitui Municipiului Tulcea, în termen de 5 zile 



lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise, sumele întrebuinţate în alte scopuri decât pentru 
desfăşurarea activităţilor Proiectului, precum şi sumele a căror întrebuinţare nu este dovedită, conform 
prevederilor contractului, împreună cu penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor legale în 
vigoare.” 

ART. 3 Celelalte prevederi ale contractului de finanţare nerambursabilă, anexa nr. 20 la Ghidul 
Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi 
nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/13.02.2015 şi ale contractului 
de finanţare nerambursabilă, anexa nr. 12 la Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară 
activitatea în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/13.02.2015 rămân 
neschimbate. 

ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică şi 
Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe. 

ART. 5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotătâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.  
 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi.  
 

 
 

             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
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