ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA
privind aprobarea procedurilor şi criteriilor de evaluare a cererilor pentru repartizarea
unor sume în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală

Consiliul Judeţean Timiş,
Având în vedere raportul comun nr. 304/11.01.2008 al Serviciului Buget – Venituri şi
Agenţiei de Dezvoltare Economico – Socială Timiş prin care se propun procedurile şi
criteriile de evaluare a cererilor pentru repartizarea unor sume în vederea susţinerii
programelor de dezvoltare locală,
În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) lit. b) si alin. (5) din Legea nr. 273 /
2006 privind finanţele publice locale,
În temeiul prevederilor art. 91 alin (3) lit. d) si art. 97 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1 – Se aprobă procedurile şi criteriile de evaluare a cererilor unităţilor administrativ –
teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru
repartizarea unor sume în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală, respectiv
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Art.2 –Se revocă Hotărârea CJT nr. 85/2006 privind aprobarea criteriilor de repartizare a
unor sume pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Art.3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Timiş şi pe site-ul
propriu şi, totodată, se comunică:
• Direcţiei Buget – Finanţe;
• Agenţiei de Dezvoltare Economico – Socială Timiş;
• Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
• Consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale.

PREŞEDINTE,
Constantin OSTAFICIUC
Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ
Petrişor NĂDĂŞTEAN
Timişoara, la 31.01.2008
Nr. 04

ANEXA
la Hotărârea CJT nr. 04 / 31.01.2008

PROCEDURILE ŞI CRITERIILE DE EVALUARE

Prioritatea
finanţării:

I

Sume cerute
pentru:

Stadiu

Lucrări:

Acoperire
cheltuieli de
cofinanţare

Cerere de
finanţare
aprobată

SF, PT,
execuţie

Acoperire
cheltuieli
neeligibile

Contract
de grant
încheiat

SF,PT,
execuţie

Documentaţie

Pregătire
lucrări

Avize,
aprobări

Documente însoţitoare (de
certificare)

Ordinea de prioritate funcţie de
tipul infrastructurii

Contractul cu AM sau notificarea de
aprobare a grantului
Observaţie: Se va cere partea de
cofinanţare ce trebuie acoperită în anul
în curs
Notificarea primită privind declararea
unor cheltuieli ca neeligibile/scurt
referat explicativ privind necesitatea
efectuării cheltuielilor respective;

Prioritatea 1:
- alimentări cu apă (inclusiv
foraje);
- canalizări (şi/sau staţii de
epurare);
- extindere reţele de alimentare
cu energie electrică.
Prioritatea 2:
- drumuri comunale
- străzi comunale şi orăşeneşti
- poduri (podeţe, traversări
pietonale peste cursuri de
apă).
Prioritatea 3:
- realizare/extindere sisteme
alimentare energie electrică,
iluminat public; racorduri la
reţeaua de utilităţi;
- structuri de sprijinire a
afacerilor (inclusiv centre de
perfecţionare forţă de muncă/
calificare);
- reabilitare monumente istorice,
reabilitare cămine culturale

Certificat de urbanism şi listă cu taxele
de plată pentru obţinerea avizelor şi
aprobărilor necesare
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-

-

II

III

Continuarea
execuţiei
lucrărilor
(inclusiv
lucrări
realizate în
regie proprie)

Realizare
documentaţie

Lucrări
începute
sau
contractate

Execuţie
infrastruct
ură

Hotărâre Consiliu Local de realizare a
investiţiei; Autorizaţie de construcţie
sau copie după ultima situaţie de
lucrări/contractul de lucrări

Contractar
e

SF, PT

Achitare
contract de
realizare
SF, PT

SF, PT

Actualizare
documenta
ţie

SF, PT

Hotărâre Consiliu Local de realizare a
investiţiei
Copie buget sau listă investiţii cu
marcarea liniei bugetare din care se
achită plata documentaţiei
Copie după contractul de realizare a
documentaţiei
Factura (eventual factura proforma)
pentru suma de achitat
Copie buget sau listă investiţii cu
marcarea liniei bugetare din care se
achită plata documentaţiei
Hotărârea Consiliului Local de
aprobare a actualizării documentaţiei
Proces verbal de recepţie a SF/PT
existent ce trebuie actualizat

centre turistice (exclusiv
cazare); puncte de informare
turistică, amenajări trasee
turistice;
reabilitare/modernizare/
extindere centre tratament
balneo;
amenajare centru civic.

Prioritatea 1:
- alimentări cu apă (inclusiv
foraje);
- canalizări (şi/sau staţii de
epurare);
Prioritatea 2:
- drumuri comunale
- străzi comunale şi orăşeneşti
- poduri (podeţe, traversări
pietonale peste cursuri de
apă);
Prioritatea 3:
- realizare/extindere sisteme
alimentare energie electrică,
iluminat public; racorduri la
reţeaua de utilităţi;
- structuri de sprijinire a
afacerilor (inclusiv centre de
perfecţionare forţă de muncă/
calificare);
- reabilitare monumente istorice,
reabilitare cămine culturale
- centre turistice (exclusiv
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IV

Demarare
lucrări noi de
investiţii
(inclusiv
lucrări
realizate în
regie proprie)

Proiecte de Lucrări de
execuţie
investiţie
cu
documenta
ţie
completă
dar fără
resurse
alocate

Hotărârea Consiliului Local de realizare
a investiţiei cu menţionarea cotei de cofinanţare asigurată prin bugetul local
Notă: Funcţie de cota asigurată din
bugetul local, Comisia de Evaluare va
stabili prioritatea de finanţare a acestor
proiecte
Procesul verbal de recepţie a
documentaţiei necesare (SF şi/sau PT)
pentru proiectele din resurse locale cu
documentaţie completă;

-

-

cazare); puncte de informare
turistică, amenajări trasee
turistice;
reabilitare/modernizare/
extindere centre tratament
balneo;
amenajare centru civic
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1. Eligibilitatea proiectelor:
1.1. Proiecte eligibile:
Lucrări de infrastructură care vizează:
- Canalizare; staţie de epurare; alimentare cu apă;
- Drumuri comunale; drumuri de interes local (străzi; alei pietonale) (separat şi/sau
combinate într-un singur proiect) ;
- Poduri, podeţe, traversări pietonale peste cursuri de apă;
- Amenajări ale albiilor cursurilor de apă (în afara lucrărilor de curăţare/ dragare/
ecologizare);
- Centre civice
- Structuri de sprijinire a afacerilor (conform specificaţiilor programelor de finanţare)
- Centre de pregătire a forţei de muncă (conform specificaţiilor programelor de finanţare).
- Reabilitare monumente istorice de interes local, naţional sau internaţional (cu condiţia ca
acestea să fie recunoscute ca atare de către organele competente, respectiv să se
regăsească pe lista monumentelor istorice);
- Centre turistice, Puncte de informare turistice, Lucrări amenajare trasee turistice
(conform specificaţiilor programelor de finanţare)
- Lucrări de realizare/extindere a: sistemelor de iluminat public, sistem de alimentare cu
energie electrică.
- Lucrări de reabilitare/modernizare/extindere centre balneoclimaterice
- Lucrări de foraje aducţiune apă potabilă
- Reabilitare cămine culturale
- Amenajare centre civice
- Lucrări de racord a unor obiective de interes public la reţeaua de utilităţi
1.2. NU sunt eligibile:
- Proiecte care nu vizează infrastructura;
- Lucrările de amenajare a parcurilor, inclusiv ecologizarea acestora.
- Lucrări de amenajare ale albiilor cursurilor de apă de tipul ecologizare, dragare ,
curăţare, purificare
- Lucrări de modernizare/amenajare/reabilitare/construcţie/racord: sediu primărie, sediu
poliţie, cabinete medicale de uz uman/veterinar, terenuri de sport, baze sportive, bazine
de înot, biserici, centre de cult;
- Reparaţii curente la instituţii educaţionale, sociale (cantine de ajutor social, cămine de
bătrâni, copii).
- Cereri de finanţare a proiectelor pe fonduri structurale (acoperirea cheltuielilor în avans)
– conform cerinţelor specifice proiectelor pe fonduri structurale, solicitanţii trebuie să
depună dovada capacităţii financiare de implementare a proiectelor pe fonduri structurale
o dată cu cererea. De asemenea, acestea necesită eforturi financiare mari, care nu pot fi
acoperite din fondurile disponibile pe criteriul IV.
2. Activităţi eligibile:
Finanţarea poate fi cerută pentru:
- Documentaţie – dacă ea se va realiza din fonduri proprii:

Actualizare SF/PT

Achitare SF/PT contractat, în lucru

Contractare SF/PT

Avize, aprobări, alte documente necesare pentru începerea lucrărilor de execuţie
- Execuţia unor lucrări de infrastructură - finanţate din fonduri proprii:

Pentru demararea lucrărilor (există documentaţia completă, corespunzătoare)

Pentru continuarea lucrărilor
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-

Pentru proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, indiferent dacă ele privesc
realizarea unor documentaţii pentru proiecte de infrastructură sau lucrările propriu-zise
(execuţia infrastructurii), sumele pot fi cerute pentru:

Acoperirea unor cheltuieli neeligibile

Acoperirea părţii de cofinanţare

Obţinerea de avize şi aprobări, acorduri.

3. Grila de evaluare ţine cont de:
3.1. Stadiul proiectului:
Proiectele cu finanţare nerambursabilă sunt puternic condiţionate de capacitatea de
implementare financiară a beneficiarului şi impun respectarea unor grafice de timp şi resurse
stricte. Lipsa fondurilor necesare pentru respectarea graficului de implementare a proiectului
poate duce la retragerea finanţării şi chiar la obligaţia returnării fondurilor deja primite. Din acest
motiv, considerăm prioritară sprijinirea comunităţilor locale în continuarea proiectelor din
finanţări nerambursabile.
Stadiul în care se află proiectul la data depunerii cererii:
Sume cerute pentru acoperirea co-finanţării şi a cheltuielilor neeligibile pentru
proiectele din fonduri nerambursabile
Proiecte în execuţie din fonduri locale: lucrări demarate (conform situaţie de
lucrări)
Proiecte în pregătire: sume cerute pentru contractare/plată SF, PT
Proiecte din resurse locale care nu necesită/au deja documentaţie pregătitoare:
sume cerute pentru demararea lucrărilor

Prioritate
I
II
III
IV

3.2. Tipul proiectului: funcţie de tipul infrastructurii create, ţinând cont şi de importanţa
lucrărilor
respective pentru dezvoltarea economică şi socială a judeţului.
Lucrările de alimentare cu apă şi de canalizare sunt esenţiale pentru sănătatea populaţiei
motiv pentru care se propune acordarea unui punctaj maxim acestora. Având în vedere
înrăutăţirea condiţiile climatice care au dus la în ultimii ani la apariţia secetei şi pot să pună în
pericol chiar supravieţuirea populaţiei în zonele rurale lipsite de surse de apă, considerăm
lucrările de alimentare cu apă ca fiind de „prioritate 1”.
Drumurile, străzile şi traversările cursurilor de apă sunt importante pentru dezvoltarea
economică şi intră în mod direct în responsabilitatea consiliilor locale. Având în vedere şi
investiţiile importante realizate în mod direct de către Consiliul Judeţean în modernizarea reţelei
de drumuri judeţene, susţinerea proiectelor privind reţeaua rutieră a judeţului este considerată
de prioritate 2.
Extinderea reţelei de energie electrică şi alte lucrări de acest tip, având în vedere faptul că
judeţul Timiş are un grad de electrificare de 99%, dar şi de importanţa pentru activitatea
economică, sunt considerate de prioritate 3.
Structurile de sprijinire a afacerilor în mediul rural sunt importante dar puternic dependente
de dezvoltarea reţelei de drumuri (mediul economic fiind în strânsă dependenţă de
infrastructură şi în special de infrastructura de transport existentă). Turismul şi turismul de
tratament este puternic dependent de posibilităţile de transport spre zonele turistice şi în al
doilea rând de capacităţile de cazare, motiv pentru care, pentru anul 2008 aceste proiecte sunt
considerate mai puţin prioritare şi plasarete pe prioritatea 3 .
Tip proiect
Alimentare cu apă (inclusiv foraje)
Canalizare (cu sau fără staţie de epurare) sau staţii de epurare
Drumuri comunale

Prioritate
1
1
2
5

Tip proiect
Prioritate
Străzi comunale şi orăşeneşti
2
Poduri (podeţe, traversări pietonale peste cursuri de apă)
2
Realizare/extindere sisteme de alimentare cu energie electrică, iluminat public
3
Structuri de sprijinire a afacerilor (inclusiv centre de perfecţionare forţă de muncă/
3
calificare)
Reabilitare monumente istorice, centre turistice (exclusiv cazare), puncte de
3
informare turistică, amenajări de trasee turistice
Reabilitare/modernizare/extindere centre tratament balneo
3
Amenajare centru civic
3
4. Desfăşurarea procesului de colectare şi evaluare:
4.1. Solicitarea fişelor de proiect şi a cererilor de finanţare şi perioada de desfăşurare
a evaluării.
Procesul de colectare a fişelor de proiect şi a cererilor de finanţare este continuu pe perioada
întregului an; consiliile locale sunt rugate să depună cereri de finanţare şi fişe de proiect pe tot
parcursul anului, ori de câte ori iniţiază proiecte, sau apar modificări în stadiul proiectelor deja
în desfăşurare, sau survin necesităţi noi de alocare sau redistribuire a unor sume.
Fişa de proiect şi cererea depusă pentru obţinerea finanţării trebuie completată, semnată şi
parafată de către reprezentantul legal al primăriei solicitante. Orice modificări aduse ulterior
fişelor de proiect şi cererilor de finanţare depuse vor fi realizate direct de către reprezentantul
solicitantului şi semnate de acesta
In măsura posibilităţilor, ADETIM va realiza acţiuni de informare şi solicitare a fişelor şi cererilor
de finanţare pentru fiecare tranşă. De asemenea, personalul ADETIM acordă consultanţă în
completarea fişelor de proiect şi a cererilor de finanţare pe tot parcursul anului. Consultanţa
oferită de ADETIM se limitează la oferirea de informaţii tehnice privind cuantumul preţurilor
practicate în mod curent pentru pregătirea documentaţiilor (SF, PT, etc), documentaţia
necesară pentru accesarea unui fond de finanţare nerambursabilă, încadrarea corectă a unor
proiecte pentru finanţare pe fonduri.
Evaluarea cererilor precum şi acordarea sumelor se face în perioadele stabilite de către Direcţia
Buget-Venituri ale CJ Timiş..
4.2. Documente solicitate:
Documentele solicitate pentru finanţare sunt:
- Cererea de finanţare, a cărui model a fost aprobat şi prezentat beneficiarilor; aceste model
poate fi solicitat direct sau prin fax personalului ADETIM;
- Fişele de proiect a căror model a fost deja aprobat şi prezentat beneficiarilor; modelul poate
fi solicitat direct sau prin fax personalului ADETIM.
- Documentele de certificare specificate în criteriile de evaluare, defalcate pe tipuri de
proiecte.
Pentru a intra în evaluare fiecare cerere trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate şi să
aibă toate documentele de verificare necesare.
Rezultatul procesului de verificare a
conformităţii administrative este consemnat într-o fişă de verificare a fiecărui proiect, semnată
de persoana care a efectuat verificarea. Proiectele a căror documente însoţitoare nu vor fi
depuse până la data finalizării procesului de evaluare din cadrul unei tranşe vor fi trecute pe o
listă separată, cu precizarea documentelor lipsă.
4.3. Etapele procesului de evaluare:
Etapa I:
- Anunţarea de către Direcţia Buget-Venituri a Consilului Judeţean Timiş către ADETIM a
lansării unei noi tranşe de finanţare şi a termenului limită de colectare a cererilor de
finanţare.
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In funcţie de timpul rămas la dispoziţie, personalul ADETIM va anunţa consiliile locale şi va
solicita depunerea cererilor.
Etapa II:
- Colectarea cererilor de finanţare, a fişelor şi a documentelor de verificare până la expirarea
termenului limită.
- Realizarea verificării administrative (eligibilitate, existenţa documentelor însoţitoare).
Etapa III:
- Stabilirea priorităţilor aferente fiecărui proiect, ţinând cont de criteriile aprobate
Prin aplicarea criteriilor de evaluare, ADETIM va realiza, ca rezultat al procesului de evaluare::
• O listă cu proiecte din fonduri nerambursabile (sume cerute pentru co-finanţare şi/sau
cheltuieli neeligibile);
• O altă listă cu proiecte din fonduri locale care necesită finanţare pentru continuarea
lucrărilor;
• O a treia listă cu proiecte în pregătire care necesită finanţare pentru contractarea/plata
studiilor.
• O ultimă listă cu proiecte cu documentaţie finalizată care necesită finanţare pentru
demararea lucrărilor (care au documentaţie completă dar nu au fondurile necesare pentru a
începe lucrările)
Pe fiecare din cele patru liste proiectele se află ordonate în ordine crescătoare a priorităţii tipului
de infrastructură, cu sumele cerute menţionate alăturat.
De asemenea, ADETIM va înainta către CJ Timiş şi o listă însoţitoare care cuprinde proiectele
care nu au corespuns verificării administrative dar au fost depuse de către solicitanţi, cu
menţionarea documentelor lipsă.
-

Etapa IV:
- Documentaţia se comunică de ADETIM către Serviciul Buget – Venituri care analizează
şi formulează propuneri privind repartizarea sumelor, propuneri care se analizează în
comisiile de specialitate şi se aprobă prin hotărâre în plenul Consiliului Judeţean Timiş.
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