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Conţinutul propriu-zis al procedurii standard general pe țară
1.0. Scop
(1) Procedura are ca scop stabilirea cadrului general de acordare a unor sprijine financiare de
la bugetul local pentru cultura scrisă.
2.0. Domeniul de aplicare
(1) Procedura se aplică de către:
1. Compartimentul învăţământ, Cultură Sport din cadrul Direcţiei Dezvoltare Investiţii, prin
aplicarea legislaţiei de specialitate;
2. Biroul Proceduri Achiziţii, Contracte.
(2)Sprijinele financiare se acordă pentru activităţile de creaţie, producţie editorială,
tipografică, de difuzare şi promovare a culturii scrise.
(3)Nu fac obiectul acordării sprijinului financiar tipăriturile de informare publicitară,
publicaţiile de modă, de decoraţiuni interioare, de sport, de informare din domeniul
televiziunii şi al radiodifuziunii, cotidienele sau periodicele care nu au incidenţă cu domeniul
de referinţă prevăzut la art. 1, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicaţiile
pornografice, cele destinate jocurilor de noroc şi publicaţiile de rebus.
3.0.Documente de referinţă
3.1.Legislaţie primară
(1)Legea nr.273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale;
(2)Legea anuală a bugetului de stat;
(3)Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală;
(4)Legea nr. 186/2003, republicată, privind susţinerea şi promovarea culturii scrise.
3.2. Legislaţie secundară
(1)OMFP 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele dc
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial, modificat şi completat;
(2)Procedura de sistem PS-01 privind realizarea procedurilor formalizate pe activităţi, ed.I,
rev.2, aprobată prin Dispoziţia Primarului nr. …./….02.2016;
(3)Procedura generală PG-01 privind circuitul documentelor, ed. I, rev. 2, aprobată prin
Dispoziţia Primarului nr. . …./….02.2016.
4.0.Definiţii şi abrevieri
4.1.Definiţii
(1)Cultură scrisă - domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, având
caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport.
(2)PRIMĂRIA TISMANA - autoritate finanţatoare, finanţator, etc
4.2. Abrevieri
(1) OMFP - Ordinul Ministrului Finanţelor Publice;
(2) HG - Hotărârea Guvernului;

(3) OG - Ordonanţa Guvernului;
(4) HCL - Hotărârea Consiliului Local;
(5) MFP - Ministerul Finanţelor Publice;
(6) BVC -Buget de Venituri şi Cheltuieli;
(7) CICS - Compartimentul învăţământ, Cultură Sport.
(8) AST – Asociația ”Semãnãtorul Tismana”
(9) POT – Primăria orașului Tismana
5.0.Descrierea procedurii
5.1.Cadrul legislativ privind alocarea de sprijine financiare de la bugetul local Art. 4
alin.(l) din Legea nr.186/2003
„ (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot
acorda sprijin financiar, parţial sau integral, singure ori in parteneriat, pentru editarea
unor publicaţii din categoria celor prevăzute la art. /."
Art.4 alin. (4)
"(4) In bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale
instituţiilor publice pot fi prevăzute, in mod distinct, fonduri pentru acordarea de sprijin
financiar in vederea editării de cărţi, reviste şi alte publicaţii din categoria celor prevăzute
la art. 1. "
5.2. Alocarea sumelor reprezentând sprijin financiar din bugetul orașului Tismana
(1) Alocarea sumelor reprezentând sprijin financiar pentru editarea de publicaţii se va face
anual şi pe parcursul anului, în funcţie de realizarea veniturilor.
(2) Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 186/2003 se realizează prin hotărâre a
Consiliului Local al orașului Tismana.
5.3. Solicitarea sumelor
De sprijin financiar beneficiază activităţile de creaţie, producţie editorială, tipografică, de
difuzare şi promovare a culturii scrise.
5.3.1. înregistrarea documentaţiei
(1) Solicitarea este înregistrată la Registratura generală a primăriei.
5.3.2. Documentele pe baza cărora se poate acorda sprijinul financiar
(1) Solicitarea sprijinului financiar de la bugetul local, este însoţită obligatoriu de
următoarele documente:
1. cerere-tip;
2. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat
exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;
3. ofertele formulate de edituri şi de redacţiile publicaţiilor;
4. adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin
care este precizat codul IBAN al solicitantului;
5. codul fiscal, statutul, pentru persoane juridice;
6. copie după actul de identitate, pentru persoanele fizice.
5.3. Analiza solicitărilor de către Comisia de evaluare a cererilor de sprijin

(1)Compartimentul învăţământ, cultură sport primeşte documentaţia privind solicitarea de
sprijin financiar, pentru luare în evidenţă, efectuează analiza documentelor din punct de
vedere al îndeplinirii criteriilor pentru acordarea de sprijin;
(2)Compartimentul învăţământ, cultură sport solicită completarea documentaţiei, dacă este
cazul;
(3)Prezintă documentaţia Comisiei de evaluare;
(4)Evaluarea şi selecţia cererilor de sprijin financiar se face de către Comisia de evaluare,
constituită prin dispoziţia a Primarului; se vor selecta şi supune aprobării numai acele
solicitări, care îndeplinesc simultan toate criteriile de aprobare, conform Legii nr. 186/2003,
republicată, privind susţinerea culturii scrise;
(5)Comisia de evaluare a cererilor de sprijin analizează cererile şi documentaţiile anexate şi
stabileşte solicitările care vor fi cuprinse în sumele alocate;
(6)Analiza documentelor care stau la baza propunerii spre aprobare a solicitării sprijinului
financiar, constă în verificarea conţinutului şi a modului de întocmire a fiecărui document
din componenţa dosarului, astfel:
1. Cererea tip
a) Se ia în considerare doar acest model ( anexa 1);
b)Toate rubricile sunt obligatorii, dacă nu este cazul, se pune o cratimă;
c) La rubrica „Motivarea cererii" se detaliază obiectul cererii şi felul de lucrări pentru care
este solicitat sprijinul financiar;
d)Semnătura şi ştampila solicitantului este obligatorie;
e) Se bifează la anexe actele care au fost ataşate dosarului.
2. Declaraţia pe propria răspundere
Se ia în considerare doar acest model (anexa 2).
3. Ofertele formulate de edituri şi de redacţiile publicaţiilor
4. Adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul,
prin care este precizat codul IBAN al solicitantului
5. codul fiscal, statutul, pentru persoane juridice;
6. copie după actul de identitate, pentru persoanele fizice.
(7) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora
Raportul procedurii de atribuire, care se semnează de către toţi membrii comisiei, inclusiv de
preşedinte.
(8)Raportul procedurii de atribuire se înaintează primarului sau persoanei înlocuitoare de
drept, spre aprobare.
(9)în baza Raportului procedurii de atribuire aprobat de primar sau de înlocuitorul de drept,
CICS întocmeşte Raportul de specialitate şi promovează materialele pentru aprobarea
acordării sprijinului financiar în şedinţă a consiliului local.
5.5. Comunicarea către beneficiar a acordării sprijinului financiar
(1)CÎCS va comunica beneficiarului posibilitatea acordării sprijinului financiar.
(2)în comunicare se vor menţiona documentele care vor fi prezentate, actualizate şi data la
care se va prezenta pentru încheierea contractului pentru acordarea sprijinului financiar.
5.6. Încheierea contractelor de finanţare
(1)Contractul de acordare a sprijinului financiar se întocmeşte conform anexei nr. 6;

(2)în contract se va menţiona obligatoriu că modul de respectare a destinaţiei fondurilor
alocate, precum şi justificarea utilizării acestora de către beneficiar se face pe baza
documentelor specifice şi sunt supuse controlului organelor abilitate, potrivit legii.
5.7. Acordarea sprijinelor aprobate
(1) Sumele alocate ca sprijin financiar, conform art. 4 alin.(l) din Legea nr. 186/2003 vor fi
transmise direct solicitantului, integral ori eşalonat;
(2) Pentru acordarea tranşei a doua şi a următoarelor tranşe este obligatorie justificarea
sumei primite anterior.
5.8. Justificarea sprijinului financiar
(1) Nu se admit la justificare
L Documente care conţin achiziţii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul
financiar. Se vor lua în calcul doar acele documente, care sunt prevăzute în ofertele editurilor
sau redacţiilor publicaţiilor prezentat Ia dosarul de acordare;
2. Facturile emise sau plătite înaintea încheierii contractului de acordare a sprijinului
financiar sau emise în anii precedenţi acordării sprijinului financiar.
(2) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat, se vor avea în
vedere următoarele:
1. toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta menţiunea «conform
cu originalul» şi vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului
ajutorului financiar. Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit
reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;
2. documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să nu prezinte ştersături; nu se admit
documente trimise prin fax;
3. facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, extrase
privind viramente bancare, după caz;
4. chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul
plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării. Chitanţele care atestă
plăţi vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;
5. actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin
care
se face dovada primirii banilor;
6. documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a
fiecărui an. în cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va
face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;
7. pentru sprijinul financiar alocat, solicitantul va depune alături de documentele justificative
şi un raport de justificare, prevăzut la anexa nr. 4;
8. facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a avansului.
(3)Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar.
(4)Beneficiarii care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor prevăzute în contract
sunt obligaţi să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea
termenului de justificare.
(5)Documentaţia privind justificarea sprijinului:
L Adresa de înaintare a documentaţiei (anexa nr.3);
2. Raportul de justificare a sumelor primite (anexa nr.4);
3. Centralizator privind justificarea sprijinului acordat (anexa nr.5).

6.0.Responsabilităţi
6.1.Consiliul Local
(1) Aprobă bugetul local anual şi rectificările ulterioare, precum şi acordarea de sprijine
financiare în vederea editării de cărţi, reviste şi alte publicaţii, în limita prevederilor
bugetare.
6.2. Primarul
(1)Avizează bugetul local şi rectificările lui şi dispune execuţia acestuia;
(2)Aprobă Raportul comisiei de evaluare;
(3)Aprobă Contractul de acordare a sprijinului.
6.3. Administratorul public
(1) Semnează contractul de acordare a sprijinului.
6.4. Viceprimarul
(1)Semnează documentele întocmite de Direcţia Dezvoltare, Investiţii - CÎCS;
(2)Semnează contractul de acordare a sprijinului.
6.5. Secretarul
(1) Avizează pentru legalitate documentele de aprobare şi contractul de acordare a
sprijinului.
6.6. Directorul Direcţiei dezvoltare investiţii
(1)Semnează documentele întocmite de Direcţia dezvoltare, investiţii - CICS;
(2)Semnează contractul de acordare a sprijinului.
6.7. Direcţia economică
(1)Asigură elaborarea bugetului POT precum şi execuţia bugetului aprobat;
(2)Semnează contractul pentru acordarea sprijinului;
(3)Vizează contractul pentru control financiar preventiv.
(4)Primeşte documentaţia de solicitare a sprijinului financiar;
(5)Verifică existenţa prevederilor bugetare la la acordarea sprijinului;
(6)întocmeşte documentaţia pentru constituirea Comisiei pentru evaluarea cererilor de
sprijin;
(7)Realizează corespondenţa cu solicitantul, privind clarificarea anumitor situaţii;
(8)întocmeşte Referatul de specialitate pentru promovarea documentaţiei în şedinţa
consiliului local;
(9)întocmeşte Proiectul de hotărâre a consiliului local, privind propunerea spre aprobare a
solicitării sprijinului financiar;
(10) Susţine în faţa comisiilor de specialitate şi în plenul şedinţei consiliului local
documentaţia primită şi cadrul legal prin care este posibilă aprobarea sprjinului financiar;
(11) Informează solicitantul sprijinului financiar cu privire la aprobarea/neacordarea
sprijinului financiar;
(12) Primeşte şi analizează documentele justificative şi modul de respectare a conformităţii
cu prevederile legale;

(10) Aplică toate prevederile procedurii.
6.9. Biroul proceduri achiziţii, contracte
(1) întocmeşte contractul privind acordarea sprijinului financiar.
6.10. Serviciul juridic şi administraţie locală
(1) Semnează pentru legalitate contractul de acordare a sprijinului.
6.11. Comisia de evaluare
(1)Analizează documentele din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor din legislaţia de
specialitate;
(2)Evaluează cererile de sprijin şi documente obligatorii ataşate cererilor;
(3)întocmeşte Raportul procedurii şi îl supune aprobării primarului sau înlocuitorului de
drept.
6.12. Beneficiarii sprijinului
(1) Depun la termen toate documentele justificative privind cheltuirea sumelor aprobate ca
sprijin financiar, conform contractului.
7.0. Formulare
(1)F-PO-28-01-2016.01 - Formular pagina de gardă;
(2)F-PO-28-01-2016.02 - Formular pagina de cuprins;
(3)F-PO-28-01-2016.03 - Formular pagina de evidenţă a modificărilor;
(4)F-PO-28-01-2016.04 - Conţinutul propriu-zis al procedurii;
(5)F-PO-28-01-2016.05 - Formular analiză procedură;
(6)F-PO-28-01-2016.06 - Formular lista de difuzare a procedurii.
(7)Cererea tip pentru acordarea sprijinului financiar;
(8)Declaraţia pe proprie răspundere;
(9)Adresa de înaintarea documentelor justificative;
(10) Raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar;
(11) Centralizator privind justificarea sprijinului acordat;
Contractul cadru privind acordarea de sprijine financiare pentru cultura scrisă

