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Catre:    PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTOSANI 

   Domnul Cosmin – Ionut ANDREI, Primar 

 

 

   SECRETARUL GENERAL 

   Domnul Ioan Apostu, Secretar General 

 

 

Spre stiinta:   PREFECTUL JUDETULUI BOTOSANI 

   Domnul Sorin CORNILA, Prefect 

 

 

Cu privire la:  

 

 

Data:    11.08.2022 

 

 

 

Stimati Domni, Stimate Doamne,  

 

 

Subsemnata Curelariu Raluca Stefania, cu domiciliul in Botosani, in calitate de consilier local si 

membru in Comisia de evaluare si selectionare a propunerilor de proiect depusa pentru finantarile 

acordate in baza legii 350/2005. 

 

 

Formulez prezenta: 

 

PLANGERE PREALABILA 

 

 

Prin care va solicit sa dispuneti urmatoarele: 

- revocarea Anuntului de participare privind derularea sesiunii anuale de acordare a 

finantarilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul Botosani pentru 

activitati nonprofit de interes local pe anul 2022 (in continuare “Anuntul”) 

- reluarea procedurilor pentru selectia de proiecte, cu respectarea procedurilor si 

termenelor legale, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 350/2005 si Hotararea nr. 

86/2019 pentru aprobarea Procedurilor finantarilor nerambursabile alocate de la 

bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local 
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Avand in vedere urmatoarele: 

 

 

In fapt, am constatat ca prin Anuntul de paticipare din data de 01 august 2022, UAT Municipiul 

Botosani a invitat persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile si 

fundatiile ce indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 350/2005, sa depuna propuneri de 

proiecte in scopul atribuirii de contracte de finantare nerambursabila pentru domeniile: Cultura, 

Social si Sport. 

 

Conform Anuntului, termenul limita de depunere a dosarelor s-a fixat pentru data de 18 august 

2022. Acest termen nu respecta prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 350/2005, in conformitate 

cu care:  

(1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de 

participare data limita pentru depunerea propunerilor. Aceasta nu trebuie sa fie mai 

devreme de 30 de zile de la data publicarii anuntului de participare. 

 

Conform prevederilor alin. (2) si (3) din Legea nr. 350/2005, micsoararea termenului de 30 de zile 

mai sus aratat se poate face in caz exceptional, cu justificarea motivului pentru care nu se aplica 

termenul de 30 de zile: 

(2)In cazul in care, din motive de urgenta, respectarea termenului prevazut la alin. (1) ar 

cauza prejudicii autoritatii finantatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea 

procedurii de selectie de proiecte prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai putin de 

15 zile. 

(3)In cazul prevazut la alin. (2), autoritatea finantatoare are obligatia de a include in 

anuntul de participare motivele reducerii termenului prevazut la alin. (1). 

(4)Autoritatea finantatoare are dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor 

de proiect, cu conditia comunicarii in scris a noii date limita de depunere a propunerilor 

de proiect, cu cel putin 6 zile inainte de expirarea termenului initial, catre toti solicitantii 

care au primit, in conditiile prezentei legi, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea 

si prezentarea proiectului. 

 

In Anunt se prevede ca “Sesiunea anuala se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 20, alin. 

(2) din Legea nr. 350/2005 privind aplicarea procedurii accelerate de selectie, aceasta fiind 

determinata de necesitatea de a acoperi cu celeritate nevoile culturale si sportive ale locuitorilor 

Municipiului Botosani”. 

 

Subliniez ca aceasta mentiune nu reprezinta o motivare pertinenta care sa justifice in concret 

motivele reducerii termenului legal de 30 de zile.  
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Motivarea trebuie sa fie adecvata actului emis si trebuie sa  prezinte de o maniera clara si univoca 

algortimul urmat de institutia care a adoptat masura atacata. O motivare insuficienta sau gresita 

echivaleaza cu o lipsa a motivarii actelor. Insuficienta motivarii sau nemotivarea atrage nulitatea 

sau nevalabilitatea actului asa cum s-a retinut de catre Curtea de Justitie Europeana in speta 14/69, 

ACF Chemie Farma NV c. Comisiei din 15 iulie 19701. De asemenea, in cauzele C-41/1969, C-

509/1993 si C-367/1995 se reliefeaza dublul rol al motivarii actelor administrative: transparenta 

actului si realizarea controlului judiciar al acestuia.  

 

Motivarea ceruta de lege nu poate fi in fapt o simpla formalitate. Legea prevede obligativitatea 

motivarii pentru a asigura o reala fundamentare a masurilor dispuse. 

Absenta motivarii constituie o incalcare a principiului statului de drept, a dreptului la o buna 

administrare si o incalcare a obligatiei constitutionale a autoritatilor administrative de a asigura 

informarea corecta a cetatenilor asupra problemelor de interes personal ale acestora2. 

 

Mai mult decat atat, subsemnata nu am identificat Anuntul in nici o publicatie 

nationala/locala/regionala, fiind astfel incalcate prevederile art. 16 din Legea 350/2005, in 

conformitate cu care: 

(1)Autoritatea finantatoare are obligatia de a face cunoscuta in mod public intentia de a 

atribui contracte de finantare. Anuntul de participare se publica in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul autoritatii finantatoare de 

interes general sau regional, respectiv in cel putin doua cotidiene locale si pe site-ul 

autoritatii finantatoare locale. 

(2)In scopul asigurarii unei transparente maxime, autoritatea finantatoare va face cunoscut 

anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locale, nationale sau 

internationale, dupa caz. Anuntul de participare trebuie sa mentioneze numarul si data 

aparitiei Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, in conformitate cu prevederile 

alin. (1), si nu va cuprinde decat informatiile publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea a VI-a. 

 

In conditiile in care ati publicat Anuntul conform art. 16 din Legea nr. 350/2005, va rog sa-mi 

indicati data publicarii si publicatia in care pot gasi Anuntul pentru a verifica respectarea 

prevederilor legale, ori dovezile de publicare.   

 

In concluzie, avand in vedere ca nu s-a respectat termenul pentru depunerea propunerilor de 

proiecte si nici procedura de transparenta, va rog sa luati masurile necesare pentru intrarea 

 
1 Decizia Curtii de la Louxemburg este disponibila in limba romana la adresa 

http://www.ier.ro/sites/default/files/traduceri/61969J0041.pdf 
2https://www.avocatura.com/speta/579502/suspendare-executare-act-administrativ-tribunalul-

olt.html#ixzz5vdcuwuRB, Decizia ICCJ nr. 661/2015 
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in legalitate, prin prelungirea termenului de depunere a proiectelor si asigurarea informarii 

publice.   

 

Va rog sa-mi comunicati raspunsul dvs. la adresa de e-mail a subsemnatei 

curelariuraluca@gmail.com 

 

 

Cu stima,  

Curelariu Raluca Stefania 
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