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HOTARARE ^
pentru modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.30 din 27 febmtCk 2020

privind modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.47 din 23 aprilie 2019
pentru aprobarea Regulamentului referitor la regimul finantarilor

nerambursabile, din fondurile bugetului local al Municipiului Campina, alocate
pentru activitati nonproflt de interes local

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l7.975/29 aprilie 2022 al d-lui
Anghelescu Marius - consilier local, prin care propune modificarea si completarea
Anexei la H.C.L. nr.30 din 27 februarie 2020 privind modificarea si completarea
Anexei la H.C.L. nr.47 din 23 aprilie 2019 pentru aprobarea Regulamentului referitor
la regimul finantarilor nerambursabile, din fondurile bugetului local al Municipiului
Campina, alocate pentru activitati nonprofit de interes local;

Tinand seama de:
- raportul nr.l7.981/29 aprilie 2022, intocmit de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l7.982/29 aprilie 2022, intocmit de Directia investitii -

Compartimentul programe finantare, relatii internationale si protocol din cadrul
Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.l7.983/29 aprilie 2022, intocmit de Directia juridica din cadrul
Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.l7.984/29 aprilie 2022, intocmit de Directia asistenta sociala din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administraJie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si
turism;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.l7.985/29aprilie2022;

In conformitate cu prevederile:
- art.l-3, art.22 si art.29-31 din Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati non-profit de interes
general, modificata si completata;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."d", alin.(7), lit."d", "e". "f' si "i" si alin.(14) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;



In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39,
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta

Art.I. - Regulamentul privind regimul fmantarilor nerambursabile, din
fondurile bugetului local al Municipiului Campina, alocate pentru activitati nonprofit
de interes local - Anexa la H.C.L. nr.30/27 februarie 2020 privind modificarea si
completarea Anexei la H.C.L. nr.47/23 aprilie 2019 pentru aprobarea Regulamentului
referitor la regimul finantarilor nerambursabile, din fondurile bugetului local al
Municipiului Campina, alocate pentru activitati nonprofit de interes local se modifica
si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. - Art.8 se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
"Art.8. - Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare

de profit, sport de performanta, asa cum este reglementat in Legea nr.69/2000 a
educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru
activitati in domeniile reglementate de Legea nr.l82/2002 privind protectia
informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare".

2. - Art.lO se modifica si se completeaza, si va avea urmatorul cuprins:
"Art.lO. (1) - Domeniile pentru care se aplica prezentul regulament sunt:
a) activitati sportive de utilitate publica (sportul pentru toti), programele/

proiectele sunt cuprinse in anexa nr.ll;
b) activitati culturale si de tineret, programele/proiectele sunt cuprinse in

anexa nr.lO, respectiv nr.l2;
c) activitati de educatie civica si de mediu, programele/proiectele sunt

cuprinse in anexa nr.l3;
d) activitati tn domeniul social, programele/proiectele sunt cuprinse in

anexa nr.l4".

3. - Art.71 se completeaza, in sensul introducerii ANEXELOR nr.l3 si nr.l4 si
renumerotarea Anexei 13, si va avea urmatorul cuprins:

"Art.71. Anexele nr.l-15 fac parte integranta din prezentul Regulament.
a) Anexa nr. 1 - formular cerere de fmantare;
b) Anexa nr. 2 - declaratie pe propria raspundere;
c) Anexa nr. 3 - bugetul de venit si cheltuieli;
d) Anexa nr. 4 - formular pentru raportari intermediare si finale;
e) Anexa nr. 5 - declaratie de impartialitate a beneficiarului;
f) Anexa nr. 6 - cheltuieli eligibile si neeligibile ;
g) Anexa nr. 7 - adresa de inaintare a raportului final sau intermediar;
h) Anexa nr. 8 - curriculum vitae;
i) Anexa nr. 9 - declaratie de impartialitate a membrilor Comisiei Evaluare

si Selectie ;
j) Anexa nr. 10 - categorii de proiecte/programe aferente activitatilor de

tineret;
k) Anexa nr. 11 - categorii de proiecte/programe aferente activitatilor

sportive;



1) Anexa nr.l2 - categorii de proiecte/programe aferente activitatilor
culturale;

m) Anexa nr.l3 - activitati eligibile pentru domeniul educatie civica si
mediu;

n) Anexa nr. 14 - activitati eligibile pentru domeniul social;
o) Anexa nr. 15 - ghid explicativ".

Art.II - Celelelate prevederi cuprinse in Regulamentul privind regimul
fmantarilor nerambursabile, din fondurile bugetului local al Municipiului Campina,
alocate pentru activitati nonprofit de interes local - Anexa la H.C.L. nr.30/
27 februarie 2020 privind modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.47/
23 aprilie 2019 pentru aprobarea Regulamentului referitor la regimul fmantarilor
nerambursabile, din fondurile bugetului local al Municipiului Campina, alocate
pentru activitati nonprofit de interes local, raman neschimbate.

Art.III. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutlei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei investitii;
- Directiei juridice;
- Serviciului achizitii publice;
- Compartimentului Programe Finantare, Relatii Internationale si

Protocol.

Presedinte de sedin$a, . . .^ Contrasemneaza,
Consilier, / SecretaY,6eneral,

Ene Bogdan-C^n$fcmtHi x Moldove^nu Elena
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Anexa

ACTIVITATI ELIGIBILE PENTRU DOMENIUL EDUCAl^E CI^VICA
SI MEDIU

* Organizarea de diverse activitati educational-recreative si cu caracter civic, precum
urmatoarele, dar fara a se limita: concursuri, dezbateri, manifestari artistice,
competitii pe diverse domenii, etc.;
* Organizarea de campanii de informare si promovare pe teme de educatie civica,

inclusiv prin intermediul canalelor media sau cu ajutorul serviciilor si produselor
promotionale, activitati de instruire, consiliere, training, cu invitarea de specialisti in
domeniu;
* Organizarea de seminarii, conferinte, dezbateri publice;
* Activitati specifice voluntariatului si centrelor de voluntariat care activeaza in
domeniul educatiei civice;
* Organizarea de activitati care promoveaza egalitatea de sanse, cunoasterea si
respectarea normelor morale, a normelor civice, cunoasterea drepturilor si
indatoririlor de cetateni europeni, in scopul convietuirii armonioase cu semenii;
* Organizarea de activitati de educare in domeniul protectiei mediului, campanii de
responsabilizare pe tema colectarii colective a deseurilor, amenajarea spatiilor verzi
din cadrul asociatiilor de proprietari;
* Activitati de igienizare a spatiului verde, derularea de activitati recreationale si

creative in natura, plantari de copaci etc.;
* Informarea si responsabilizarea micilor cetateni, prinjoaca:

-teme actuale de educatie civica alese cu grija, adaptate copilariei la oras;
-invatare prinjoaca;
-prilej de conectare intre copii si parinti, explorand impreuna municipiul.

-Promovarea Educatiei Civice Timpurii;
-Implicarea copiilor defavorizati in comunitate;
*Alte activitati considerate relevante, pentru domeniul educatiei civice si mediului.



Anexa'jnr.l4

ACTIVITATI ELIGIBILE PENTRU DOMENIUL SOC

* Consiliere, instruire si alte forme de asistenta pentru persoane in varsta, aflate in
situatii de dependenta, persoane fara adapost, tineri care au renuntat la scoala sau au
plecat din centrele de ocrotire, tineri din grupuri social vulnerabile, cu performante
remarcabile, femei singure cu copii, persoane cu dizabilitati si alte persoane aflate in
situatii dificile si/sau cele care traiesc in saracie extrema;
* Organizarea de diverse activitati sociale cu caracter educative, precum urmatoarele,

dar fara a se limita la: concursuri, dezbateri, simpozioane, manifestari artistice,
competitii, pe diverse domenii etc., adresate populatiei din grupurile vulnerabile;
* Consiliere si sprijin pentru parintii copiilor aflati in situatii scolare limita, cu risc de
abandon scolar;
* Organizarea de activitati recreative si de crestere a interesului si comportamentului
social la copiii proveniti din familii defavorizate social;
* Editare tiparituri informative, realizarea, tiparirea, productia produselor de
informare in mass-media, social media, etc. si/sau realizarea, tiparirea, productia
produselor de promovare a actiunilor/evenimentelor din domeniul social;
* Organizarea de activitati de educare a parintilor, familiilor extinse care traiesc in
medii dezavantajate, in vederea dobandirii de competente, deprinderi de ingrijire a
copiilor, adaptate noilor principii psihopedagogice;
* Organizarea de intalniri si dezbateri in vederea participarii si colaborarii intre factori
implicati in domeniul social;
* Alte activitati considerate relevante pentru domeniul social.


