
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: constituirea Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor/programelor/activităților

culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Alexandria și a Comisiei de 
soluționare a contestațiilor

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, având în 
vedere: 

- referat de aprobare nr. 15041/22.02.2022 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 15044/22.02.2022 din al Direcţiei Economice și Direcţiei 

Juridic Comercial; 
- adresele cu nr. 2 și nr. 3 din 21.02.2022 ale Organizației Municipale PNL Alexandria privind 

nominalizarea reprezentantului grupului de consilieri locali ai PNL în comisia de evaluare și selecție a 
proiectelor, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor;

- prevederile Ordonanței 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 
proiectelor și acțiunilor culturale;

- prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. „a”, “d”, “e”și “f” din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de selecție și evaluare a 

proiectelor/programelor/activităților culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al 
municipiului Alexandria, în următoarea componență: 

Președinte – Ionela Cornelia Ene – Viceprimar 
Membru – Gabriel Bulumac – Consilier local 
Membru – Anca Dragomir – Șef serviciu artistic organizare spectacole Teatrul de Comedie 

București
Membru – Daniel Save, expert în cadrul Centrului pentru Promovarea și Conservarea Culturii 

Tradiționale Teleorman
Membru – Florin Burtan – poet, scriitor, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor
Secretar – Sorin Georgescu – Inspector – Direcția Economică/Compartiment Cultură Sport 

Tineret



Membri supleanți: 
Florin Ologeanu - Rapsod Popular
Mona RĂBOJ – Șef serviciu – Direcția Economică/Serviciul Contabilitate Buget Salarizare 

Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 
proiecte/programe/activități culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului 
Alexandria, în următoarea componentă: 

Președinte – Ioan Augustin – Viceprimar 
Membru – Nicușor Grigore – consilier local
Membru – Apostol Ion – profesor la Școala Populară de Artă
Membru – Cristina Purcărea – artist plastic, profesor Educație Plastică
Membru – Dobrică Doru – profesor Educație Muzicală
Membru supleant: 
Cristian Faluvegi – Consilier – Direcția Economică/Compartiment Cultură, Tineret, Sport

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și evaluare și 
a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiecte/programe/activități culturale cu finanțare din 
fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4. Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecție și de soluționare a 
contestațiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat la Primăria Municipiului Alexandria 
sau din Consiliul Local al Municipiului, primesc o indemnizație al cărei cuantum este de 500 lei net.

Art. 5. Prin grijă Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcției Economică și Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere 
în aplicare. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                                                                                                 SECRETAR GENERAL, 
Marian Dragoș PETCU Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 51 din 28 februarie 2022



JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Nr. 15041 din 22.02.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de selecție și evaluare a 

proiectelor/programelor/activităților culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului 
Alexandria și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, 
procedură care permite atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea 
acestora de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare și în limita 
fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul local al Municipiului Alexandria. Astfel, propun 
numirea membrilor în următoarea componență: 

Comisia de selecție și evaluare a proiectelor culturale și educative cu finanțare nerambursabilă din 
bugetul local al municipiului Alexandria:

Președinte – Ionela Cornelia Ene – Viceprimar 
Membru – Gabriel Bulumac – Consilier local 
Membru – Anca Dragomir – Șef serviciu artistic organizare spectacole Teatrul de Comedie București                            
Membru – Daniel Save, expert în cadrul Centrului pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale 

Teleorman  
Membru – Florin Burtan – poet, scriitor, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor
Secretar – Sorin GEORGESCU – Inspector – Direcția Economică/Compartiment Cultură Sport Tineret
Membri supleanți: 
Florin Ologeanu - Rapsod Popular
Mona RĂBOJ – Șef serviciu – Direcția Economică/Serviciul Contabilitate Buget Salarizare 

Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte culturale și educative cu finanțare nerambursabilă 
din bugetul local al municipiului Alexandria:                   

Președinte – Ioan Augustin – Viceprimar 
Membru – Nicușor Grigore – consilier local

Membru – Apostol Ion – profesor la Școala Populară de Artă
Membru – Cristina Purcărea – artist plastic, profesor Educație Plastică
Membru – Dobrică Doru – profesor Educație Muzicală
Membri supleanți: 
Cristian Faluvegi – Consilier – Direcția Economică/Compartiment Cultură, Tineret, Sport
Mirela BOLINTINEANU – Consilier – Direcția Economică/Compartiment Buget 
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), , art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: 
constituirea Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor cultural și educative cu finanțare nerambursabilă din 
bugetul local al municipiului Alexandria și a comisiei de soluționare a contestațiilor. 

Proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICPIUL ALEXANDRIA
Direcţia Economică 
Direcţia Juridic Comercial
Nr.15044 din22.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de selecție și evaluare a 

proiectelor/programelor/activităților culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului 
Alexandria și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

Prin referatul de aprobare nr. 15041/22.02.2022, Primarul Victor Drăguşin propune elaborarea unui 
proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de selecție și evaluare proiectelor/programelor/activităților 
culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Alexandria și a Comisiei de soluționare a 
contestațiilor. 

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI
Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de 

proiecte, procedura care permite atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin 
selectarea acestora de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare și în 
limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul local al Municipiului Alexandria. 
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de finanţare 
nerambursabilă, o comisie de evaluare și o comisie de soluționare a contestațiilor. 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI
Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:
· prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general;
. prevederile Ordonanței 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale;
· prevederile art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare. 
Cele două comisii vor avea un Regulament de organizare și funcționare conform anexei care face parte 

integrantă din prezența hotărâre. Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, s-a întocmit prezentul poiect de hotărâre, care împreună cu întreaga documentație 
va fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

Direcția Economică Direcția Juridic Comercial Director, 
Director, 
Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Consilier,
Monica Dumitrescu



Judeţul Teleorman Anexă la 
Consiliul Local H.C.L. nr.51 din 28 februarie 2022

Regulament de organizare și funcționare 
a Comisiei de selecție și evaluare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

proiecte/programe/activități culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului 
Alexandria

Comisia de selecție și evaluare și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru 
proiecte/programe/activități culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului 
Alexandria vor respecta prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 
ulterioare și a Ghidului solicitantului privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al 
Municipiului Alexandria, pentru proiecte/programe/activități culturale, aprobat prin hotărâre a 
Consiliului Local. 

Comisia de selecție și evaluare 
Selecția proiectelor/programelor/activităților culturale se realizează de către o Comisie 

constituită la nivelul autorității finanțatoare, desemnată prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria și este alcătuită din consilieri locali și specialiști în domeniu, corespunzător prevederilor OUG 
51/1998, art. 127-131 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice. 

Comisia de selecție și evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Autoritatea 
publică are dreptul de a înlocui un membru al comisiei cu un membru de rezervă numai dacă persoana
care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea din motive obiective, de a-și îndeplini atribuțiile care 
rezultă din calitatea de membru și își va exercita atribuțiile aferente până la finalizarea procedurii de 
atribuire. 

Fiecare membru al comisiei va semna la începutul fiecărei sesiuni o Declarație de imparțialitate. 
Președintele comisiei va asigura convocarea și prezența membrilor comisiei. 
Hotărârile comisiei se adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor. 
Procesul de verificare și evaluare al Comisiei se face în conformitate cu art. 132 – 141 din H.G. 

nr. 395/2016 privind Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Comisia de evaluare și selecție a proiectelor/programelor/activităților culturale are următoarele 
atribuții: 

• analizează și notează proiectele/programele/activitățile culturale în conformitate cu grila de 
acordare a punctajelor; 

• stabilește ierarhia proiectelor/programelor/activităților culturale în funcție de valoarea, 
importanța sau reprezentativitatea proiectului pentru domeniul respectiv, pe baza punctajului obținut. 

Comisia are dreptul de a cere solicitanților și alte documente care să clarifice criteriile după care 
se face selecția proiectelor. 



Pentru a fi selectat în vederea finanțării, un proiect trebuie să întrunească un punctaj minim de 
60 puncte.

În cazul în care punctajul total obținut de o propunere de proiect este mai mic de 60 de puncte, 
proiectul nu este eligibil de a primi finanțare nerambursabilă. 

Finanţarea aprobată poate fi aceeaşi sau mai mică decât cea solicitată. 
După finalizarea evaluării proiectelor, corespunzător prevederilor art. 142-147 din H.G. nr. 

395/2016 privind Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comisia are obligația de a elabora 
un raport al procedurii de atribuire, care se înaintează conducătorului autorității contractante, în 
vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

Comisia are obligația de a informa toți ofertanții în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire. 

Activitatea comisiei de evaluare încetează după îndeplinirea atribuțiilor stabilite conform 
prezentului regulament. 

Comisia de soluționare a contestațiilor 
Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de 
maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință acestora a rezultatului selecției. 

Contestațiile se soluționează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contestațiilor. În vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, 
la nivelul autorității se înfiintează o comisie de soluționare a contestațiilor. 

Fiecare membru al comisiei va semna la începutul fiecărei sesiuni o Declarație de imparțialitate. 
În componentă comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut 

parte din comisia de selecție. 
Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele: 
• datele de identificare ale contestatorului 
• numărul de referinţă al cererii de finanţare şi titlul proiectului
• obiectul contestaţiei 
• motivele de fapt şi de drept 
• dovezile pe care se întemeiază 
• semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. 
Soluţia dată de comisia de soluționare a contestaţiilor este definitivă. 
Rezultatul contestației va fi comunicat în scris solicitanților. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,

Marian Dragoș Petcu


