
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 55/10.03.2022 

pentru aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6 a 
proiectelor culturale în anul 2022 

 
 
 Ţinând seama de Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și de Raportul de 
specialitate al ............................. nr ................., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr…..,                
nr. ........ și nr…....; 
 Având în vedere prevederile:  

 art. 12, art. 15 și art. 16 din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare 
a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; 

  art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului  6 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă finațarea de la bugetul local al Sectorului 6 al municipiului București, în 
anul 2022, a proiectelor culturale cu suma maximă de 2.000.000 lei.   
 Art. 2. Se aprobă Ghidul Solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor 
culturale, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se aprobă remunerarea specialiștilor din Comisia de evaluare și selecție cu suma 
de 2.000 lei brut/persoană/lună și a specialiștilor din Comisia de soluționare a contestațiilor cu 
suma de 1.000 lei brut/persoană/lună.  
 Art. 4. Membrii specialiști vor fi plătiți doar pentru lunile în care au desfășurat activități 
în cadrul comisiilor. 
 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului 
de specialitate, va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 
 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
INIȚIATOR PROIECT                                                                  AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                               din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                         Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                       Demirel Spiridon 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea finanţării nerambursabile din bugetul 

Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectelor culturale în anul 2022 
 
 
 

 O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale reprezintă legislaţia specifică acordării finanţării 
nerambursabile pe bază de proiect de la bugetele locale și de la bugetul central. 
 Această normă reprezintă un instrument esenţial al realizării politicilor și 
strategiilor culturale locale și centrale. 
 Este un instrument legislativ de bază pentru existenţa culturii ca serviciu 
public, ancorat în dreptul fundamental al accesului la cultură și raportat la obiective 
de politică publică cu o dimensiune culturală. În temeiul său, nu doar creatorii și 
actorii culturali privaţi, ci și instituţiile publice de cultură pot beneficia de fonduri 
pentru a-și realiza misiunea. Instituţiile publice de cultură, de pildă, pot dezvolta cu 
fonduri nerambursabile atrase proiecte și programe culturale care se extind dincolo 
de programul minimal asumat prin contractul de management, pot intra în relaţii de 
parteneriat care să le extindă posibilităţile de acţiune și de dezvoltare și implicare a 
publicului, care să le permită să inoveze. 
 O.G. nr. 51/1998 reprezintă temeiul pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile pentru proiecte culturale de la bugetul local, fiind una dintre cele 
mai importante norme prin care autoritatea publică locală poate deservi 
comunitatea, asigurând în același timp atingerea unor obiective de politică publică 
locală și consolidarea unor relaţii de parteneriat cu actorii culturali privaţi non-profit 
și creatorii independenţi, în special ONG-uri și persoane fizice autorizate. 
 Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale stabileşte şi 
reglementează cadrul general cu privire la acordarea de finanţare nerambursabilă a 
programelor, proiectelor sau acţiunilor culturale. Finanţările nerambursabile se 
acordă pe bază de contracte încheiate între autoritatea finanţatoare şi beneficiari, în 
urma unor sesiuni de selecţie de oferte culturale. Selecţia ofertelor culturale care 
urmează a primi finanţări nerambursabile se efectuează de comisii constituite la 
nivelul autorităţii finanţatoare, acestea fiind constituite din reprezentanţi ai 
autorităţii finanţatoare și specialiști din domeniul pentru care se organizează 
sesiunea.  
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 Dinamica evenimentelor culturale din ultimii ani, precum și manifestările 
culturale de mare anvergură și de importanţă deosebită care vor avea loc în anii 
următori, impun corelarea cadrului normativ, instituit prin Ordonanţa Guvernului    
nr. 51/1998, cu contextul actual și viitor, pentru a putea asigura desfășurarea în bune 
condiţii a unor evenimente complexe și cu implicaţii multiple. 
 Pentru a crea un cadru organizat şi competitiv în domeniul cultural în                
Sectorul 6, a fost elaborat un instrument de lucru denumit generic                     
“Ghidul solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale“, în 
baza Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale. 
 Primaria Sectorului 6 al Municipiului București are o viziune nouă asupra 
desfăşurării activităţii culturale din Sectorul 6 în următorii ani. Se doreşte revigorarea 
domeniului cultural prin creşterea implicării autorităţii locale în implementarea 
proiectelor culturale, aspect care se reflectă prin propunerea de alocare a unui buget 
de 2.000.000 lei pentru finanţări nerambursabile pentru finanţarea proiectelor 
culturale în anul 2022. 
            În temeiul prevederilor art. 139 alin.  (3) lit.  a) și art. 166 alin. (4) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea finanţării nerambursabile din bugetul 
Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectelor culturale în anul 2022. 

 
 
 

PRIMAR,  
 

Ciprian Ciucu 


