
 Anexa nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 124/28.07.2015 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Adrian Tănăsescu 
 
 

 

 

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE, NECESARE PENTRU 
DERULAREA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANŢATE ÎN 
SCOPUL REALIZĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC 
LOCAL,  ÎN DOMENIILE „CULTURAL”, “EDUCAŢIE”, „SOCIAL”, 
„SPORT”, „PROTECŢIA MEDIULUI”, „CULTE RELIGIOASE” 
 

 
Art. 1. În vederea implementării programelor/proiectelor finanţate în scopul realizarii unor 
obiective de interes public local,  în domeniile „cultural”, “educaţie”, „social”, „sport”, „protecţia 
mediului”, „culte religioase” se definesc următoarele categorii de cheltuieli eligibile, potrivit 
legii:  

a)  Închirieri: echipamente, utilaje, săli de activităţi necesare implementării proiectului 
(pentru seminarii, cursuri, expoziţii etc); 

b) Onorarii, fond premiere: (în limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului); 
c) Transport: bilete şi abonamente transport, transport echipamente şi materiale, bonuri de 

benzina.Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de 
transport, la clasa a doua; 

d) Cazare şi masa: cazarea şi masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului 
într-un hotel de max. 3 stele1;  

e) Consumabile necesare implementării proiectului: hârtie, toner, cartuş imprimantă, 
markere, materiale sanitare, materiale de igiena personală etc; 

f) Echipamente de birotică, în măsura în care acestea sunt necesare echipei de proiect 
pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect şi nu pot fi asigurate de către 
beneficiar din resurse proprii; În cazul achiziţiei de echipamente, se vor furniza 
informaţii cu privire la necesitatea înlocuirii/cumpărării de noi echipamente şi se va 
prezenta modul de utilizare a acestora în cadrul proiectului; 

g) Servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se încadrează 
la categoria onorarii. (ex.: transport, catering, traduceri autorizate, tehnoredactare, 

1Cazarea se va realiza conform HG 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul 
localităţii, în interesul serviciului 
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developări filme foto, montaje filme, reparaţii, întretinerea aparaturii si alte asemenea 
servicii); 

h) Cheltuieli administrative: apă, canal, electricitate, comunicaţii, gaze, costuri de 
încălzire2;  

i) Tipărituri: pliante, broşuri, afişe, cărţi, cataloage, albume de promovare etc.; 
j) Publicitate/acţiuni promoţionale ale proiectului, respectiv, costuri legate de diseminarea 

informaţiilor despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale promoţionale, etc.) – 
maxim 10% din bugetul proiectului; 

k) Cheltuieli cu personalul: salariile echipei de proiect, fără a depăşi salariul minim pe 
economie pentru fiecare membru al echipei; 

l) Alte costuri: tot ceea ce nu se incadreaza in categoriile mai sus mentionate, dar care se 
justifica pentru activitatile proiectului. 
 

Art. 2 Nu sunt eligibile pentru finanțarea programelor/proiectelor în domeniile „cultural”, 
“educaţie”, „social”, „sport”, „protecţia mediului”, „culte religioase” în scopul realizării unor 
obiective de interes public local, cheltuielile referitoare la următoarele achizitii de bunuri si 
servicii: 

a) Achiziţii de terenuri, clădiri şi mijloace de transport; 
b) Transportul în regim de taxi; 
c) Cartele de telefon; 
d) Onorariile plătite de către beneficiarul de finanţare persoana fizică către alte persoane 

fizice. 
e) Băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar 
f) Reparaţii, întreţinere echipamente închiriate; 
g) Cheltuieli de personal: (pentru angajaţii cu caracter permanent ai beneficiarului); 

 
 Art. 3. Propunerile de programe/proiecte în scopul realizarii unor obiective de interes public 
local,  în domeniile „cultural”, “educaţie”, „social”, „sport”, „protecţia mediului”, „culte 
religioase” vor fi declarate eligibile pentru finanţare în cadrul limitelor fondului bugetar aprobat 
de către Consiliul Local al Sectorului 1, potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, 
aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local, Capitol bugetar - 67.00: “Cultura, recreere şi 
religie”, Subcapitol: 67.00.03: Servicii culturale; Subcapitol 67.00.05: “Servicii recreative şi 
sportive”; Paragraf 67.02.05.01: Sport şi Paragraf: 67.02.05.02.:Tineret; 

Art. 4 Valoarea finanţării solicitate se va încadra între valoarea minimă de 9.000 lei şi valoarea 
maximă de 130.000 lei, pentru fiecare program/proiect în parte.  

Art. 5 Pragurile valorice stabilite conform art. 4 nu se aplică programelor/proiectelor de interes 
public local derulate, în baza cooperării sau asocierii între Consiliul local al Sectorului 1 şi 

2 Se vor deconta cheltuieli administrative doar pentru proiectele din domeniul social, în limita a 25% din valoarea 
eligibilă a proiectului 
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persoane juridice române sau străine, organizaţii neguvernamentale sau alţi parteneri sociali, în 
condiţiile art. 81 alin. 2 lit. q) din Legea nr 215 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Art. 6. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei şi va rămâne ferm pe toată durata de 
îndeplinire a Protocolului de Colaborare prin care se acordă finanţarea. 
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