ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara
de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 pentru anul 2019
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr 5714/ 09.04.2019 la proiectul de
hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu
Bobora;
În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1 din Legea nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
Potrivit prevederilor art.91 alin.5 lit. a pct.1, 4, 5, 6 şi lit. b din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Programul anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare
nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare, pe anul 2019, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta.
Art.2 Programul anual se publică în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a,
în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Hunedoara.
Art.3 (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul
culte, sport, activități culturale şi se comunică celor interesați prin grija Serviciului
administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara
(2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

Deva, la ______________2019

A V I Z A T:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dan Daniel

Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Hunedoara nr ____/2019

PROGRAMUL ANUAL
al Consiliului Judeţean Hunedoara
de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 pe anul 2019

Nr.
Crt.
1
2
3
4

Tema Proiectelor
Promovarea valorilor culturale – programe şi proiecte
de interes zonal, inclusiv cultură scrisă
Organizarea activităţilor şi acţiunilor ştiinţifice,
învăţământ, tineret
Sprijinirea organizării competițiilor sportive, precum și a
altor activități sportive
Sprijinirea cultelor religioase
TOTAL (lei)

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

Perioada
de
derulare

Suma
(lei)

2019

400.000,00

2019

400.000,00

2019

1.000.000,00

2019

2.700.000,00

2019

4.500.000,00

SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dan Daniel

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PRESEDINTE
NR 5714/ 09.04.2019
EXPUNERE DE MOTIVE

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare, are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice.
În acest sens, potrivit prevederilor art. 15 din actul normativ indicat mai sus,
autorităţile finanţatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări
nerambursabile, program care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorităţii finanţatoare, aceasta
constituind o primă etapă în procedura de selecție a proiectelor.
Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face pe baza selecției
publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare
nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestora de către o comisie specială.
Conform prevederilor art. 91, alin. 5 lit. a pct. 1, 4,5,6, şi lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, consiliul județean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: educaţia,
cultura, tineretul, sportul şi sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.
Pentru anul 2019, temele propuse pentru acordarea de finanțări nerambursabile
sunt: promovarea valorilor culturale – programe şi proiecte de interes zonal, inclusiv
cultură scrisă, sprijinirea organizării competițiilor sportive, precum și a altor activități
sportive, organizarea activităţilor şi acţiunilor ştiinţifice, învăţământ , tineret, sprijinirea
cultelor religioase;
Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre alăturat, astfel cum a fost el redactat.
PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, ACTIVITĂŢI CULTURALE
Nr 5716/09.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile finanţatoare
stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile în
condiţiile prezentei legi, program care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
a VI – a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorităţii finanţatoare,
fiind prima etapă în procedura de selecție a proiectelor.
De asemenea, conform prevederilor art. 91, alin. 5 lit. a pct. 1, 4,5,6, şi lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, consiliul județean asigură potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean
privind: educaţia, cultura, tineretul, sportul şi sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor
religioase.
Astfel, orice persoană juridică fără scop patrimonial care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public, va avea dreptul de a
participa în condițiile Legii nr. 350/2005, la procedura pentru atribuirea unui contract de
finanțare nerambursabilă, aceasta fiind o etapă ulterioară și va constitui procedura de
selecție propriu-zisă a proiectelor.
Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face pe baza selecției
publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare
nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestora de către o comisie specială.
Procedura de selecţie de proiecte cuprinde următoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) înscrierea candidaţilor;
d) transmiterea documentaţiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică şi financiară;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;

i) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă.
Faţă de cele expuse mai sus, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre cu obiectul mai
sus enunţat şi supunerea lui spre aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara.

Compartiment Culte, Sport, Activităţi Culturale,
Consilier juridic Stancovici Diana Camelia

Director executiv
Directia Administratie Publică Locală
Adina Prodan-Dubeştean

