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Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind aprobarea Programului Anual al finan1arilor nerambursabile de Ia bugetul local 

al municipiului Bucure~ti, pentru activitati nonprofit de interes local, aferent anului 2021 , 
conform prevederilor Legii nr. 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure~ti 
nr. 3815/26.05.2021 ~; raportul de specialitate al Directiei Relatia cu O.N.G. Sindicate ~i 

Patronate nr. 299/14.05.2021; 
Vazand avizul Comisiei de ecologie, protectia mediului ~i salubritate nr. 

07/31.05.2021, avizul Comisiei economice, buget, finante ~i credite externe nr. 61/31 .05.2021 ~i 
avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 170/31 .05.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti; 

in conformitate cu prevederile: 
-Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
-Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 121/2021 privind aprobarea 

( bugetului propriu al municipiului Bucure~ti ; 
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i), lit. s), ~i art. 139 alin. (3) 

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
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Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucure~ti vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti din data de 02.06.2021. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA. 

( SorinPuroarea 

Bucure~ti, 02.06.2021 
Nr. 130 

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

Georgiana Zamfir 
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Anexa Ia H.C.G.M.a./J.::?. ...... tr!.l..:9.f..:ylra.:l / 

Programul Anual at finantarilor nerambursabile de Ia bugetut local al Municipiutui 

Bucuresti, pentru activitati nonprofit de interes local aferent anului 2021,conform 

prevederilor Legii nr. 350/2005, privind regimut finantarilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu 

modificarile 'i completarile ulterioare 

1. lnformatii generate privind autoritatea finantatoare: 

Municipiul Bucure~ti; Cod fiscal:4267117; Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, 
Bucure~ti; Telefon: 0213055500; Site: www.pmb.ro. 

2. Domeniul pentru care se acorda finantarile nerambursabile: protectia mediului 

inconjurator ~i animalelor 

3. Obiectivul general: Programul de finantare nerambursabila i~i propune sa sprijine initiative 

~i actiuni in domeniul protectia mediului Tnconjurator ~i animalelor, ale persoanelor fizice ~i 
juridice tara scop patrimonial din Municipiul Bucure§ti, responsabilizarea §i cre§terea calitatii 

serviciilor acordate cetatenilor pentru a contribui Ia dezvoltarea comunitatii; 

4. Beneficiarii programului : 

a. Beneficiari directi-persoane fizice sau persoane juridice tara scop patrimonial - asociatii si 
fundatii, constituite conform legii; 

b. Beneficiari indirecti - cetatenii Municipiului Bucure~ti. 

5. Durata pentru care se acorda finantarea nerambursabita: 2021 

6. Bugetul programului: 1.400.000 lei pentru domeniul protectia mediului inconjurator l?i 

animalelor 

6. Procedura aplicata: 

Finantarea nerambursabila acordata din fonduri publice se va face In baza unui contract de 
finantare nerambursabila, incheiat Tntre Municipiul Buc "' · i beneficiar, Tn urma aplicarii 

procedurii de evaluare si selectie a proiectelor. 0 1A A .1\r / 
-'<;' 
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7. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 

Data limita pentru depunerea proiectelor va fi mentionata in anun1u1 de participare; 

8. Etapele privind procedura de selectie: 

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile; 

b) publicarea anuntului de participare conform Legii nr.350/2005, a termenului lim ita de 

depunere ~i a intregii documentatii necesare (~i pe site-ul institutiei); 

c) depunerea proiectelor 

d) verificarea eligibilitatii, inregistrarii ~i a lndeplinirii criteriilor referitoare Ia capacitatea 

tehnica ~i financiara; 

e) evaluarea propunerilor de proiecte; 

f) comunicarea rezultatelor; 

g) solutionarea contestatiilor; 

h) comunicarea rezultatelor finale; 

k) incheierea contractu lui I contractelor de finantare nerambursabila; 

I) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare 
nerambursabila 

Evaluarea ~i selectia proiectelor se va face de catre o Comisie de evaluare ~i 

selectie special constituita. 

Comisia de evaluare ~i selectie va fi formata dintr-un numar impar de membri cu drept 

de vot - 9 (noua) membri, respectiv 3 (trei) Consilieri Generali din cadrul Comisiei de 

specialitate a C.G.M.B. - Comisia de ecologie, protectia mediului ~i igenizare, 3 (trei) 

salariati din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, 3(trei) speciali~ti 

reprezentanti ai societatii civile, cu o experienta de minim 3 ani prestata intr- un O.N.G., 

propu~i de Primarul General al Municipiului Bucure~ti. 

8. Dispozitii finale: 

( 



I 

a. Publicarea programului anual pentru acordarea de finantarilor nerambursabile nu 
creeaza Municipiului Bucure~ti obligatia de a efectua respectiva procedura de selectie; 

b. Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de Ia bugetul local al 
Municipiului Bucure~ti pentru activitati nonprofit de interes local pentru anul 2021 se aproba 
prin Hotarare de Consiliu General al Municipiului Bucure~ti. 
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