
MINUTA DEZBATERII PUBLICE CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A FINANȚARII

NERAMBURSABILE PENTRU PROIECTE, PROGRAME ȘI ACȚIUNI DE INTERES
GENERAL, DIN DOMENII CULTURALE, SPORTIVE SAU PENTRU ALTE CATEGORII,

FINANȚATE  DIN BUGETUL MUNICIPIULUI  CONSTANȚA

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, și la solicitarea Consiliului Tineretului din România și Asociației
Elevilor din Constanța înregistrată cu nr. 22626/12.02.2016, Primăria Municipiului
Constanța a  organizat vineri 26 februarie 2016 ora 12:00 în sala Remus Opreanu a
Prefecturii Constanța, o dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre privind
aprobarea regulamentului de acordare a finanțarii nerambursabile pentru proiecte,
programe și acțiuni de interes general, din domenii culturale, sportive sau pentru alte
categorii, finanțate  din bugetul municipiului  Constanța.

Proiectul de hotărâre a fost publicat pentru consultare pe site-ul oficial la adresa
www.primaria-constanta.ro, rubrica Transparență decizională/Informare și consultare,
începând cu data de 12.01.2016.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 au fost transmise, în
scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de
hotărâre supus dezbaterii publice, de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Constanța, Consiliul Tineretului din România împreună cu Asociația Elevilor din
Constanța și Adrian Coandă, pentru Coaliția ONG-urilor din Constanța.

Au participat din partea Primăriei Municipiului Constanța Liviu Pătrașcu – director
al Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, Liviu Tramudana – șef
Serviciul Relații Internaționale, Georgeana Preoteasa – șef Serviciul Transport Local și
Organizare Evenimente și Laura Baltag – inspector  Serviciul Transport Local și
Organizare Evenimente.

S-au înscris pe lista de participanți  la dezbaterea publică, următorii:
- Dumitrescu Valentin Marius – Creativ + Mecatronicus Club;
- Muntoiu Alexandru – Asociația Ecowatch;
- Dan Mihăescu – Asociația Clubul Nautic Român;
- Pătrunjei Aurelian – ABC Production;
- Drăgan Bogdan Cosmin – Societatea Studențească de Chirurgie Constanța;
- Țolan Daniel – Merrytwins;
- Fraico Ludovic – Asociația Psihologilor și Psihopedagilor  Procivitas; CCINA Constanța;
- Stancu Cristian – Junior Chamber Internațional Constanța;
- Grumeza Sandu – Cetățean Constanța;
- Coandă Adrian – Coaliția ONG-urilor Constanța;
- Iordache Petronela – ONG Dance;
- Țuțuianu Marian – Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța;
- Sarkany Mariana – Asociația Dara S;
- Bogdan Melciu –SOS Black Sea;
- Mihaela Căruțașu - Asociația Civicum Voluntaris;
- Andrei Radu-Dan – Asociația Sport pentru Sănătate.

Dl. Liviu Pătrașcu a luat cuvântul, prezentând pe scurt regulamentul care
constituie obiectul dezbaterii publice și invitând persoanele care doresc să vină cu
propuneri și sugestii.

Au luat cuvântul, după înscrirea în lista corespunzătoare, următorii:

- Dna. Iordache Petronela, absolventă a Facultății de coregrafie și actele spectacolului, a
propus desfășurarea unui proiect care să constea în cursuri de dans pentru copiii
defavorizați și pentru pensionari. Dl. Liviu  Pătrașcu explică faptul că asemenea proiecte
pot solicita finanțare nerambursabilă și îi recomandă doamnei să consulte regulamentul
postat pe site.
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- Dl.Țolan Daniel, dorește să promoveze arta chihlimbarului, și în acest sens solicită
asigurarea unui spațiu de expunere în Mamaia sau Piața Ovidiu pentru creațiile de acest
gen, care fac parte din tezaurul național al Republicii Moldova. Dl. Pătrașcu explică faptul
că pentru spațiul de expunere se poate adresa cu cerere scrisă la primărie, iar
solicitarea de finanțare pentru un astfel de proiect se poate face în condițiile
regulamentului aflat în dezbatere publică, după aprobarea acestuia.

Dl Liviu Tramudana îi roagă pe cei care s-au înscris la luarea de cuvânt să se
refere strict la regulamentul supus dezbaterii.

- Dl.Grumeza Sandu solicită reabilitarea Piațetei de la far, și redenumirea unor străzi cu
numele orașului sau a personalităților municipiului Constanța .

- Dl.Dumitrescu Valentin Marius  solicită înființarea unei comisii pentru identificarea de
spații, comisie din care să facă parte și un reprezentant al ONG-urilor. Propune ca
stabilirea sumelor pentru diverse domenii să se facă după depunerea și selectarea
proiectelor.

- Dl.Coandă Adrian, în numele coaliției ONG-urilor constănțene, dorește definirea mai
clară a activităților care se vor finanța și împărțirea bugetelui pe domenii. De asemenea,
solicită eliminarea ștampilei din cerințe, întocmirea unei declarații pentru conflicte de
interese, astfel încât angajații Primăriei Municipiului Constanța să nu facă parte din
board-ul ONG-ului sau dintre membrii fondatori. În ce privește criteriile de evaluare
”originalitatea” și ”experiența” menționează faptul că în anumite domenii, mai ales în
cele sociale, se desfășoară activități liniare, continue și nu proiecte individuale. Dl.
Pătrașcu explică faptul că proiectele care se încadrează la același domeniu vor fi
comparate între ele și nu cu cele din alte domenii. Dl.Coandă Adrian propune
participarea în cadrul comisiilor, a câte unui reprezentant al ONG-urilor pe arii de
specialitate, în calitate de  observator sau consultant.

- Dl. Muntoiu Alexandru, membru al coaliției ONG-urilor,  propune stabilirea unui buget
minim și maxim pe proiect și solicită ca din comisia de evaluare să facă parte oameni de
cultură, de mediu etc.. De asemenea întreabă dacă există posibilitatea de asociere a mai
multor ONG-uri – în consorții care să solicite finanțare, să se creeze un site al
proiectelor, criteriile de evaluare să se raporteze la calitatea proiectelor și nu la fie
valoarea minimă a solicitată. Se ridică problema impactului local și nu internațional.

Dl.Liviu Pătrașcu  explică faptul că bugetul se va aproba anual, și se va defalca pe
domenii, din comisii vor face parte specialiști, iar impactul și promovarea proiectului va
trebui să se raporteze totuși la publicul țintă.

- Dl. Bajdechi Alexandru, reprezentant al Consiliului Tineretului din România, întreabă
dacă s-a publicat pe site varianta consolidată în care să fie incluse propunerile scrise
care au fost formulate, și  solicită ca minuta să fie completă și să fie consemnate toate
declarațiile în vederea respectării prevederilor legate de  transparența decizională.

În acest sens, roagă să se consemneze că a solicitat sancționarea dl. consilier
Mircea Dobre pentru că în ședința de consiliu a încălcat prevederile Legii 52/2003,
refuzând să îi dea cuvântul în timpul ședinței.

Dl. Bajdechi  a solicitat înființarea unui Consiliu Consultativ pentru Tineret prin
hotărâre de consiliu local, care să dezbată domeniile și  activitățile pentru tineret
finanțate în baza Legii 350/2006, urmând procedura în baza Legii 350/2005.

Astfel, se solicită  finanțare pentru consolidarea organizațiilor de tineret, făcând
precizarea că regulamentul nu conține procedura pentru alocarea de fonduri pentru
tineret, care, în opinia sa, trebuie accesate doar de către organizațiile non-
guvernamentale de tineret.

Dl. Bajdechi întreabă dacă s-au primit recomandările scrise, și dacă au fost
evaluate observațiile sale.
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Dl.Liviu Pătrașcu răspunde că se vor evalua toate propunerile după care se va întocmi
forma finală a regulamentului, cu speranța că va fi pus în discuție în următoarea ședință
a consiliului local.

- Dl. Manda Alexandru, președintele Asociației Elevilor din Constanța dorește finanțarea
unor proiecte în domeniul apărării și reprezentării drepturilor și intereselor elevilor, și
formării elevilor în vederea aplicării bunei guvernanțe la nivelul instituțiilor de
guvernământ, domeniu care să nu concureze cu domeniul proiectelor sportive sau
sociale.

- Dl. Eduard Tănase, reprezentantul Ligii Studenților de la UMC solicită finanțare pentru
un proiect prin care să se prezinte universitatea și cariera de marinar pentru elevii care
doresc orientare profesională.

- Dl. Cadâr Serhan, președintele Academiei de volei, deși declară că nu a citit proiectul
supus dezbaterii,  ridică aspecte care reies din experiența sa proprie în domeniul
finanțării . Astfel, consideră că  solicitantul trebuie să îndeplinească anumite condiții la
momentul acordării finanțării nerambursabile care să rămână valabile pe toată perioada
derulării . Dl. Cadâr Serhan face referire la la un act normativ 747 care reglementează
modul în care sunt cheltuite sumele de la buget și modalitatea de acordare a premierilor.
Solicită ca toate aspectele să fie lămurite de la început și să nu se schimbe modalitățile
de acordare sau decontare pe parcursul derulării proiectului.

Dl.Coandă Adrian revine cu solicitarea de lămuriri cu privire la modalitățile de
decontare, cu întrebarea dacă se pot face totuși achiziții de echipamente într-o valoare
limită, sau într-un procent maxim din finanțare și dacă proiectele se pot întinde pe
parcursul a doi sau mai mulți ani calendaristici.

Dl. Liviu Pătrașcu face precizarea că produsele consumabile se pot deconta dar
investițiile de bunuri în propria unitate nu sunt de dorit, fiind de preferat să fie închiriate
sau să constituie aportul propriu. Rămân în discuție mai multe  aspecte legate de
decontări.

- D.na Mihaela Căruțașu consideră că trebuie să existe un calendar bine stabilit ptentru
finanțările nerambursabile.

- Dl. Țuțuianu Marian consideră că pentru a putea derula proiecte pe durata mai multor
ani este necesară aprobarea bugetelor multianuale, dar legislația din România nu
conține  prevederi în acest sens. De asemenea propune ca anul viitor să se realizeze un
calendar de dezbateri pentru proiecte, finanțările nerambursabile să meargă în direcția
dezvoltării organizaționale pentru cei care au sediul în Constanța, să se finanțeze
proiecte de calibru.  Dl. Țuțuianu Marian consideră că ar trebui realizată o bază de date
cu experți în domeniul finanțării care să facă parte din comisiile de selecție trebuie , iar
criteriile de evaluare să se raporteze în principal la elementele de noutate aduse de
proiecte (bani pentru proiecte, nu proiecte pentru bani), și  solicită să fie elaborate și
modele de formulare.

Dl. Bajdechi solicită lămuriri cu privire la posibilitatea ca  societățile comerciale să
depună cererii de finanțare, subliniind că din punctul dumnealui  de vedere acestea nu ar
trebui să participe și menționează că ar fi bine ca după după publicarea variantei
consolidate să se organizeze o nouă dezbatere

Dl. Liviu Pătrașcu  face precizarea că în acest caz vor apărea întârzieri care ar
putea face dificilă aplicarea regulamentului în acest an și roagă ca sugestiile să fie
transmise pe adresa de email evenimente@primaria-constanța.ro.

Potrivit prevederilor art.7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea
publică s-a încheiat în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat
recomandările și au fost ascultate toate persoanele care au dorit să-și  exprime punctele
de vedere.
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