
ROMÂNIA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 
RESPONSABIL APLICAREA LEGII NR.52/2003 privind transparența decizională in 
admnistrația publică 
                   
                 MINUTA 
         Nr. 144507/19.05.2022 
 Incheiat astazi 19.05.2022  la PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU cu ocazia dezbaterii 
publice, referitoare la:”Proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general. 

 Referitor la acest proiect de hotărâre s-au derulat următoarele activități: 

1.Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău 
https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/ 

2.Afișarea, la sediul Primăriei Municipiului Bacău, Anunțului nr. 133864/13.04.2022       
prin care Primarul Municipiului BACĂU propune locuitorilor și asociațiilor legal constituite din 
municipiul Bacău, proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general. 

3.Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor , sugestiilor și opiniilor cu valoare de 
recomandare 13.04.2022-26.04.2022.In această perioadă nu s-au primit in scris recomandări cu 
privire la acest proiect. 

4.La inițiativa instituției, in data de 19.05.2022, orele 12.00, s-a organizat dezbaterea 
publică a ” Proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare 
a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general”, ocazie cu care s-a intocmit prezenta Minuta. 

La dezbaterea publică s-au prezentat reprezentanți ai asociatiilor neguvernamentale care au 
purtat discuții la modul general, cu  dna Diana Ilie –  președinte Comisia Tehnică aplicarea Legii 
nr.350/2005 și cu dna Daniela Poznărea Director în cadrul D.A.S.Bacău, cu privire la depunerea 
documentelor necesare în proiectele supuse Comisiei Tehnice pe Lg.350/2005.  

Dna Popa Ionela-reprezentanta Centrului Daniel a recomandat ca in cazul respingerii unui 
proiect supus dezbaterii Comisiei Tehnice pe Lg.350/2005 , răspunsul să fie insoțit și de 
recomandări pentru îmbunătățirea lui. 

Ca răspuns la această recomandare, dna. Ilie Diana a afirmat că se poate face acestă 
completare. 

Dezbaterea publică se incheie la ora 13.30 

   La dezbaterea publică au participat: 

1.Din partea Primăriei Municipiului Bacău: 

Dna.Diana Ilie-Sef Serviciu Tineret și Informare Cetățeni-președinte Comisia Tehnică  
aplicarea Legii nr.350/2003 

Dna Daniela Poznărea-Director Executiv D.A.S.Bacău 

https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/


Dna Sorina Ioana Călțaru- Responsabil aplicare Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională in admnistrația publică 

 

2.Din partea cetățenilor/organizațiilor/O.N.G-ri : 

Dna Mihăilă Amalia –I.D.Fest 

 Dl. Bejan George - Asociația Ingenious Drama 

Dna. Popa Ionela – Asociația Centrul Daniel 

Dna. Hușanu Mioara – Asociația Cercetașii României 
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