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REFERAT DE APROBARE 

 

Secțiunea 1  
Titlul proiectului de hotărâre 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată 
de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității 

în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara 
 

Secțiunea a 2 - a  
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

1. Descrierea situației actuale:  
Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 stabileşte regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, stabileşte principiile, cadrul 
general şi procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri 
publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică 
procedura de atribuire a contractelor de finanţare. 

Ținând cont de prioritățile de dezvoltare ale orașului stabilite prin Strategia Integrată de 
Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara 2014-2020 (aprobată prin HCLMT nr. 
193/10.05.2016 și modificată prin HCLMT nr. 291/28.07.2017), corelate cu nevoia de dezvoltare 
a zonelor defavorizate, s-au analizat posibilitățile de finanțare ale acestora. Având în vedere că 
mecanismele de finanțare europene și naționale permit accesarea anumitor tipuri de finanțări din 
fonduri europene (axa 9 POR) necesare dezvoltării zonelor urbane defavorizate numai în urma 
stabilirii unor modalități de mobilizare și implicare a comunității, propunem finanțarea de  
programe/proiecte sau acțiuni care au la bază mobilizarea/implicarea comunității reprezentată de 
organizații publice și private și implicarea acesteia în procesul de concepere și selectare a celor 
mai eficiente intervenții. În ceea ce privește proiectele destinate zonelor defavorizate, cu populație 
aflată în risc de excluziune socială, mecanismele europene și naționale solicită mobilizarea 
comunității, reprezentată de organizații publice și private și implicarea acesteia în procesul de 
concepere și selectare a celor mai eficiente intervenții. Intervențiile destinate acestor zone trebuie 
să răspundă nevoilor legate de accesul redus sau lipsa accesului la condiții decente de locuire, la 
infrastructură și resurse educaționale, la ocupare și oportunități de ocupare, la servicii medicale de 
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calitate în paralel cu propunerea unor soluții legate de amenajarea spațiului urban degradat și a 
altor spații publice urbane. 

Ținând cont de prevederile Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea 
strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 376 din 15.07.2019,  
care are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea 
contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice precum şi căile de atac ale actului sau 
deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare 
nerambursabilă acordată din bugetul local al municipiului Timişoara pentru activități nonprofit 
care contribuie la implicarea comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului 
Timișoara și a obiectivelor specifice SIDU care pot fi implementate în cazul zonelor urbane 
defavorizate, numai ca urmare a stabilirii unui mecanism de consultare și mobilizare comunitară, 
astfel:   

 Obiectivul specific III. Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi dinamic, 
favorabil incluziunii și progresului cuprinzând programele 

 Obiectivul specific IV. Asigurarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv 
cuprinzând programele: 

 Obiectivul specific V. Promovarea unei administrații inteligente, integratoare și 
transparente. 

În urma evaluării de către Comisia de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea 
strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, stabilită prin Dispoziția nr. 511/13.04.2020 a 
primarului Municipiului Timișoara, următoarele proiecte s-au calificat cu punctajele menționate în 
dreptul fiecăruia, astfel: 

1. Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației“ depus de Asociația Grupul de 
Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, s-au 
acordat 87,43 puncte; 

2. Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, cu sediul în Timișoara, 
str. Ismail, nr. 8, s-au acordat 81,86 puncte. 

Ambele proiecte depuse s-au calificat pentru obținerea de finanțare nerambursabilă 
conform prevederilor din Nota de la art. 44 din Regulamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în 
implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, punctajul minim pentru a primi 
finanțare este de 65 puncte. 
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Prin bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, la 
Titlul XI – ALTE CHELTUIELI, articolul 59.11 – Asociații și fundații, a fost aprobată suma 
de 700.000 de lei pentru finanțarea nerambursabilă alocată pentru activități nonprofit de implicare 
a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara. 

Sumele solicitate de cele două ONG-uri sunt: 
- Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf  - 350.000 lei; 
- Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara  - 349.992 lei;  
totalizează suma de 699.992 lei și se încadrează în prevederile bugetare ale Direcției de 

Asistență Socială a municipiului Timișoara. 
 

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: 
Aprobarea Raportului final, la finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a 

finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a 
comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, nr. 8567 din 
08.05.2020, conform Anexei nr.1 și a Listei proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată în baza 
Legii nr. 350/ 2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în 
implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara, conform Anexei nr.2.   

 
3. Alte informații: nu este cazul. 

 
4. Concluzii: 

           Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea Raportului final, la 
finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de 
dezvoltare a municipiului Timișoara, nr. 8567 din 08.05.2020, conform Anexei nr.1 și a Listei 
proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/ 2005 de la bugetul local pentru 
activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului 
Timișoara, conform Anexei nr.2.   
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