ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al județului
a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă, sport, tineret, culte
religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, precum și constituirea Comisiei de evaluare
și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere referatul de aprobare nr. ......./..........2021 la proiectul de hotărâre inițiat de
președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;
Văzând procesul verbal nr. ……./………..2021 privind transparența decizională;
În conformitate cu prevederile:
 Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârii Guvernului României nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România,
republicată;
 Hotărârii Guvernului României nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive
 Ordonanţei Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și
completările ulterioare;
 Ordonanţei Guvernului României nr. 82/2001 privind aprobarea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legii nr. 186/2003 privind susținerea şi promovarea culturii scrise, republicată;
 Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 Hotărâre nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice
 Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În baza prevederilor art. 173 alin.5 lit. a, d, e, f, alin.6 lit. a și art. 196 alin. 1, lit. a din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al
județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă, sport, tineret,
culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, conform Anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă constituirea şi componenţa Comisiei de evaluare şi selecţie a programelor și
proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă, tineret, sportive, unităţi de cult pentru
finanţări nerambursabile din bugetul propriu al județului, în baza Legii nr. 350/2005, conform Anexei
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă constituirea şi componenţa Comisiei de soluţionare a contestațiilor împotriva
rezultatului procesului de evaluare, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4 Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 37/2020
privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor
neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte
culturale inclusiv cultură scrisă, educativ-ştiinţifice, sportive, unităţilor de cult, pentru care se pot
acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a acestei Comisii.
Art.5 (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul culte, sport,
activități culturale şi se comunică Instituției Prefectului- Județul Hunedoara, Direcției programe,
prognoze, buget, finanțe, Compartimentului culte, sport, activități culturale, prin grija Serviciului
administrație publică locală, relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Hunedoara.
(2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condiţiile Legii 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Laurențiu Nistor

A V I Z A T:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Dan Daniel

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
NR . ....../ .........2021

REFERAT DE APROBARE

Orice persoană juridică fără scop patrimonial din judeţul Hunedoara – asociaţii ori fundaţii
constituite conform legii - care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor
obiective de interes public poate beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al
Judeţului Hunedoara conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute conform legii, fără venituri sau cu venituri
reduse, pot beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara
pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor de
patrimoniu aparţinând cultelor.
Finanţarea nerambursabilă acordată se va utiliza de către cultele religioase şi organizaţiile
neguvernamentale numai pentru acţiunile, programele şi proiectele de interes public iniţiate şi
organizate de către acestea.
Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui
contract încheiat între părţi. Pentru aceeaşi activitate nonprofit nu poate fi solicitată decât o singură
finanţare nerambursabilă de la aceeşi autoritate finanţatoare în decursul anului fiscal, conform Legii
350/2005.
Potrivit dispoziţiilor legale indicate anterior, acordarea finanţării nerambursabile se face
exclusiv pe bază de selecţie publică. Evaluarea în sistem competitiv a programelor și proiectelor în
domeniul cultural, tineret, sportiv, al cultelor religioase şi culturii scrise, iniţiate şi organizate de
asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile neguvernamentale şi unităţile de cult, se face de către o comisie
de evaluare şi selecţionare constituită prin hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara.
Comisia de evaluare şi selecţie trebuie să fie formată din minimum 5 persoane, iar comisia
de soluționare a contestațiilor din minimum 3.
Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în limitele unui
fond anual aprobat de cãtre Consiliul Judeţean Hunedoara, stabilit potrivit prevederilor legale
referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.
Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare și selecție precum și a Comisiei de soluționare a
contestațiilor este asigurat de Compartimentul culte, sport, activități culturale.
Pentru buna desfășurare a modului de acordare a finanțărilor nerambursabile precum și a
activității Comisiei de evaluare şi selecţie și a Comisiei de soluționare a contestațiilor este necesară
aprobarea de către Consiliul Județean Hunedoara a Regulamentului pentru finanțările
nerambursabile din bugetul propriu al județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură,
inclusiv cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult,

precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor,
în baza Legii nr. 350/2005.
Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre alăturat, astfel cum el a fost redactat.
PREŞEDINTE,
Laurențiu Nistor

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, ACTIVITĂŢI CULTURALE
NR. ........./ .........2021
RAPORT DE SPECIALITATE
Orice persoană juridică fără scop patrimonial din judeţul Hunedoara – asociaţii ori fundaţii
constituite conform legii - care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor
obiective de interes public poate beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al
Judeţului Hunedoara conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
Finanţarea nerambursabilă acordată se va utiliza de către cultele religioase şi organizaţiile
neguvernamentale numai pentru acţiunile, programele şi proiectele de interes public iniţiate şi
organizate de către acestea, în completarea veniturilor proprii.
Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui
contract încheiat între părţi. Pentru aceeaşi activitate nonprofit nu poate fi solicitată decât o singură
finanţare nerambursabilă de la aceeşi autoritate finanţatoare în decursul anului fiscal, conform Legii
350/2005.
Potrivit art. 8 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
,, Evaluarea în sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate cu criteriile generale de
evaluare prevăzute în prezenta lege, precum și cu criteriile specifice de evaluare care vor fi
elaborate de fiecare autoritate finanțatoare.”
Acordarea sprijinului financiar se face exclusiv pe bază de selecţie publică. Evaluarea în
sistem competitiv a programelor și proiectelor în domeniul cultural, culturii scrise, tineret, sportiv, al
cultelor religioase iniţiate şi organizate de asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile neguvernamentale şi
unităţile de cult, se face de către o comisie de evaluare şi selecţie constituită prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Hunedoara.
Comisia de evaluare şi selecţie trebuie să fie formată din minimum 5 persoane, iar comisia
de soluționare a contestațiilor din minimum 3.
Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în limitele unui
fond anual aprobat de cãtre Consiliul Judeţean Hunedoara, stabilit potrivit prevederilor legale
referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.
Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare și selecție precum și a Comisiei de soluționare a
contestațiilor este asigurat de Compartimentul culte, sport, activități culturale.
Pentru buna desfășurare a modului de acordare a finanțărilor nerambursabile precum și a
activității Comisiei de evaluare şi selecţie și a Comisiei de soluționare a contestațiilor este necesară
aprobarea de către Consiliul Județean Hunedoara a Regulamentului pentru finanțările
nerambursabile din bugetul propriu al județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură,
inclusiv cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult,

precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor,
în baza Legii nr. 350/2005.
Conform prevederilor art 173 alin.5 lit. a, d, e, f, alin.6 lit. a și art. 196 alin. 1, lit. a din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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.
Faţă de cele expuse mai sus, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre cu obiectul mai
sus enunţat şi supunerea lui spre aprobarea consiliului judeţean.
Întocmit,
Compartimentul Culte, Sport, Activități Culturale
Consilier juridic Stancovici Diana Camelia

