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PROIECT 
JUDEŢUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

HOTĂRÂREA NR . ..... . 

Secr~ General 
D<>ff n Ilie Nistor 

privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocai~ pentru 
activităţi educaţionale nonprofit de interes general, Agenda Educaţională 2021 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa extraordinară din data de .... 2021 , 
Analizând referatul de aprobare nr.44476/09.06.2021 întocmit de iniţiator primar Astrid 

Cora Fodor şi raportul de specialitate nr.44649/09.06.2021 întocmit de Serviciul Cultură , sport 
şi turism privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi educaţionale nonprofit de interes general, Agenda Educaţională 2021 , 

Având în vedere: 
- HCL 119/2021 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi educaţionale, nonprofit, de interes general, denumit 
generic Agenda Educaţională , 

- Raportul Final nr.43695/07.06.2021 al Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor 
pentru activităţi educaţionale, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) şi d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.a), art.136 alin.1 şi 
8, art. 196 alin.1 lit. a) şi art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂSTE: . 
Art.1. Se aprobă lista proiectelor, care întrunesc condiţiile legale pentru a primi finanţare 

nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi educaţiona le, nonprofit, de interes 
general, în anul 2021 , denumită generic Agenda Educaţională , listă cuprinsă în anexa 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2. Se aprobă cuantumul finanţării nerambursabile, acordate fiecărui proiect din 
anexa 1 la prezenta hotărâre . 

Art.3. Se aprobă utilizarea directă, gratuită şi temporară a bunurilor din domeniul public 
pentru realizarea acţiunilor cuprinse în Agenda Educaţională 2021 . 

Art.4.Se împuterniceşte d-na Corina Bokor, viceprimarul Municipiului Sibiu, pentru 
semnarea contractelor de finanţare , aferente Agendei Educaţionale. 

Art.5. Serviciul Cultură, Sport şi Turism, Direcţia Economică şi Serviciul Juridic -
Contencios şi Registru Agricol vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

(fdoptată în Sibiu la data de ..... ..... 2021. 
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Raport de specialitate 

privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi educaţionale, nonprofit, de interes general, Agenda Educaţională, 2021 

În urma referatului de aprobare nr. 44476/09.06.2021, a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi educaţionale, 

nonprofit, de interes general, Agenda Educaţională, 2021, iniţiat de către doamna Primar Astrid 

Cora Fodor; 

A vând în vedere : 

dispoziţiile Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HCL 119/2021 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi educaţionale, nonprofit, de interes general, 

denumit generic Agenda Educaţională; 

Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru activităţi educaţionale, numită prin 

Dispoziţia nr. 645/2021, a finalizat analiza celor 14 propuneri de proiecte depuse conform 

prevederilor HCL nr. l 19/2021; 

dintre cele 14 propuneri recepţionate şi înregistrate, membrii comisiei de evaluare şi 

selecţie, au selectat şi au oferit un punctaj egal sau mai mare de 60 de puncte, unui 

număr de 12 proiecte; 

Raportul intermediar al Comisiei de Evaluare a proiectelor pentru activităţi 

educaţionale, care conţine anexa cu cele 12 proiecte eligibile spre a primi finanţare; 

publicarea pe site-ul propriu al instituţiei în data de 27.05.2021, a listei cu cele 12 

proiecte eligibile spre a primi finanţare; 

În termenul legal prevăzut în anunţul public, respectiv 3 zile (perioada 28 mai - 2 iunie 

2021), nu au fost depuse contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei. 

Raportul final al Comisiei de Evaluare a proiectelor pentru activităţi educaţionale, 

înregistrat cu nr. 43695/07.06.2021, care conţine anexa cu cele 12 proiecte eligibile, 
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selectate spre a primi finanţare din fonduri publice şi sumele alocate pe fiecare proiect 

în parte, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) şi d), alin. 4, lit. a), alin. 7, lit.d), art. 136 alin. 

1 şi 8, art. 196, alin.I, lit. a) şi art. 243 alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

Propunem: 

1. Aprobarea listei proiectelor, care întrunesc condiţiile legale pentru a primi finanţare 

nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi educaţionale, nonprofit, de 

interes general, în anul 2021, denumită generic Agenda Educaţională, listă cuprinsă în 

Anexa 1 a prezentului Raport. 

2. Aprobarea cuantumului finanţării nerambursabile, acordate fiecărui proiect din Anexa 1 a 

prezentului Raport. 

3. Aprobarea utilizării directe, gratuite şi temporare a bunurilor din domeniul public pentru 

realizarea acţiunilor cuprinse în Agenda Educaţională 2021. 

4. Împuternicirea d-nei Viceprimar Corina Bokor, pentru semnarea contractelor de finanţare, 

aferente Agendei Educaţionale. 

Hotărârea Consiliului Local se va comunica: Serviciului Cultură, Sport şi Turism, Direcţiei 

Economice şi Serviciului Juridic - Contencios şi Registru Agricol. 

SECRET•~ GENERAL p. DIRECTOR /ECONOMIC 
Dori~stor Claudia Trîmbiţaş 

ŞEF SERVICIU JURIDIC 
CONTENCIOS ŞI REGISTRUL 

AGRl<Ji>L 
Andree~ I[f7chi 
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Anexa I: Lista cu sumele acordate proiectelor care au întrunit punctajul minim necesar şi pot 

beneficia de finanţare în anul 2021, pe Agenda Educaţională. 

Nr. 
crt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Solicitant 

Asociaţia BIS 

Asociaţia BIS 

Asociaţia Capital Cultural 

Asociaţia Culturală Play 

Asociaţia de părinţi „Speranţa 2015" 

Asociaţia lnterakt Arts 

Asociatia My Transylvania 

Asociaţia Părinţilor "Radu Selejan" din 
Sibiu 

Asociaţia pentru înfrumuseţarea Oraşu l ui 
Sibiu (AIOS) 

Asociaţia Prichindeii Caragiale 

Fundaţia Educaţia Mâine 

Fundaţia Educaţia Mâine 

SECRET l R GENERAL 
Dori~istor 

I 
ŞEF SERVICIU JURIDIC 

CONTENCIOS ŞI REGISTRUL 
AGRICOL 

Denumire proiect Suma alocată 

(Lei) 
Identitate în diversitate. De la poveştile 19,500.00 
africane la basmele româneşti. 

O zi din viaţa lui Ion Creangă 18,800.00 

Exerciţi ul 18- Tinerii se implică 16,200.00 

Pune mâna pe chitară! 20,900.00 

.Exploratori ai monumentelor istorice şi 3,300.00 
naturale ale Sibiului (E.M.l.N.S.)" 

Obiecte mişcate - 20 de ani fără poetul 19,500.00 
Iustin Panţa 

BikeSchool 27,900.00 

„Fii eroul copilului tău" 25,400.00 

Aer liber 24,100.00 

"Aniversare 60-Şcoala Gimnazială Ion 22,200.00 
Luca Caragiale Sibiu" 

Educaţie nutriţională pentru elevi. Să 18,600.00 
învăţăm să mâncăm echilibrat 

Concursul "Arena Creaţiei" 16,300.00 

VALOAREA TOTALĂ A SUMELOR 232,700.00 
ALOCATE (Lei) 

p. DIRECTOR ~ONOMIC 
Claudia Tfîmbiţaş 
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