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HOTĂRÂREA nr. 67
privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în
anul 2022 din bugetul propriu al Judeţului laşi - Consiliul Judeţean laşi pentru
activităţi nonprofit de interes judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005
privind i'egimul fiinanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, cu modifiicările şi completările ulterioare

precum şi pentru programe, proiecte şi acţiuni în domeniul sportului

Consiliul Judeţean laşi,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 8309 din 28.02.2022 prezentat de către Preşedintele
Consiliului Judeţean laşi, în calitatea sa de iniţiator;

- Raportul de specialitate nr. 8310 din 28.02.2022 elaborat de Biroul Contractare
Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea Civilă, Organizaţii şi Fundaţii;
- Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din

fonduri publice alocate pentm activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 664/2018 privind

fmanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi
completări le ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
compl etările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările Şi

completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile
Legii nr. 24/2000 privind nomele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor nomative, republicată;
- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes
public;
- Prevederile Ordonanţei Guvemului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de

finanţare a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare ;
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- Prevederile

Hotărârii

de

Guvem nr.

395/2016

pentru

aprobarea Nomelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/a acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 34 din 08.02.2022 privind

aprobarea bugetului general al Judeţului laşi -Consiliul Judeţean laşi pe anul 2022;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 65/07.03.2022 privind aprobarea

Ghidului solicitantului şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări
nerambursabile din bugetul Judeţului laşi - Consiliul Judeţean laşi pentru activităţi
nonprofit de interes judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
fmanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 66/07.03.2022 privind aprobarea

Ghidului solicitantului privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Judeţului laşi a

programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul sportului;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean laşi din data de
7 martie 2022;
- Votul exprimat de către consilierii judeţeni şi Preşedintele Consiliului Judeţean laşi

în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean laşi din data de 7 martie 2022 şi
consemnat în procesul -verbal al acesteia, respectiv 32 voturi "Pe7Î/r%";
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările Şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul
2022 din bugetul propriu al Judeţului laşi - Consiliul Judeţean laşi pentru activităţi
nonprofit de interes judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioare precum şi pentru programe,
proiecte şi acţiuni în domeniul sportului, prevăzut în Anexa la prezenta Hotărâre.
Art. 2. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Biroul de
Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea Civilă, Organizaţii şi
Fundaţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean laşi.
Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului laşi,
b) Direcţiei Economice -Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului
Judeţean laşi,
c) Biroului Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea Civilă,
Organizaţii şi Fundaţii din cadrul Consiliului Judeţean laşi.

Art. 4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
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la Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr.

Anexă
f.o5`
2022

Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabi]e în anu[ 2022 din
bugetul propriu al Judeţului laşi - Consiliul Judeţean laşi pentru activităţi

nonprofit de interes judeţean, în baza Legii nr. 350/2005 precum şi pentru
programe, proiecte şi acţiuni în domeniul sportu]ui

(1) Autoritatea finanţatoare
Judeţul laşi -Consiliul Judeţean laşi, cu sediul în laşi, Bulevardul Ştefan cel Mare
Şi Sfânt nr. 69, judeţul laşi, 70075, România, Tel: 004-0232. 235100, Fax: 004-0232.
210336, cod fiscal nr. 4540721, în temeiul calităţii sale de autoritate finanţatoare,

acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în
c,orLÎorTriŢtaife c;u preveder.\le Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările
f j. comp/eţĂrJ./e a///erz.oczre precum şi pentru programe, proiecte şi acţiuni în domeniul
sportului.

Domeniile de interes selectate sunt: cultură (cultură scrisă, alte proiecte culturale),
social, tineret, sport, educaţional, promovare turistică, protecţia mediului şi ordine
publică şi siguranţa cetăţeanului.

(2) Obiectivul general
Obiectivul general al Programului este îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor

prin susţinerea iniţiativelor organizaţiilor neguvemamentale şi încurajarea participării
active a cetăţenilor la viaţa comunităţii. Programul anual de finanţare nerambursabilă

ce va fi destinat proiectelor, evenimentelor şi programelor spotive, încurajează atât
sportul de masă cât şi sportul de performanţă.
(3) Beneficiarii direcţi
Beneficiarii direcţi ai Programului sunt persoane fizice sau persoane juidice
fără scop patrimonial, asociaţii şi fimdaţii constituite confom legii sau culte
religioase recunoscute confom legii, structuri sportive cu personalitate juridică, de
drept public sau privat, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a
fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv.

(4) Durata
Durata Programului: anul 2022 şi va cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a
proiectelor.

(5) Bugetul Programului
Suma alocată pentru Program în anul 2022 este de F5~O-O-riril.#PLF#Briâtădpă

umează:

Ar\elă la [

-

siguranţa cetăţeanului şi ordine publică:

-

educaţional:

100.000 lei'

-

tineret:

200.000 lei,

100.000 ]ei'

-cultură:

200.000 lei,

-

250.000 lei.

social:

- promovare turistică

75.000 lei,

- protecţia mediuluiu

75.000 lei

-

400.000 lei'

sport: de perfomanţă

de masă

100.000 Iei

(6) Suma alocată din bugetul Judeţului laşi - Consiliul Judeţean laşi aceluiaşi
solicitant, în baza mai multor proiecte propuse şi selecţionate nu poate depăşi 1/3
din fondu[ tota] a]ocat în anu] 2022, pentru finanţarea nerambursabi]ă a

proiectelor.
(7) Finanţările nerambursabile vor fi însoţite de o contribuţie, din partea
Beneficiarului, alcătuită din cofinanţarea de miniml0% din valoarea totală a
finanţării.

(8) Procedura aplicată
Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui Beneficiar se va face în
baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Autoritatea Finanţatoare
reprezentată de Preşedinte, în calitate de ordonator principal de credite şi Beneficiar,
în uma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.
(9) Etape]e privind procedura de selecţie a proiecte]or
a) publicarea programului anual pentru acordarea finan
publicarea anunţului de participare;
înscrierea candidaţiilor;
transmiterea documentaţiei ;
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prezentarea propunerilor de proiecte;
Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a în[de;niu,:

Ancla 1.1 I

L"nfl 7, MAR.z2022

criteriilor referitoare la

capacitatea tehnică şi financiară;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
i) aprobarea rezultatului final al selecţiei prin hotărâre a autorităţii finanţatoare;

j) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambusabilă;
k) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare
nerambursabilă.
Selecţionarea şi evaluarea solicitărilor se va face de către o comisie de evaluare, care
va fi constituită prin Hotărâre a Consiliului Judeţean laşi şi prin Dispoziţie a
Preşedintelui Consiliului Judeţean laşi, în conformitate cu prevederile art. 5 din
Legea rM. 35012;005 privind regimul f inanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

(10) Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau
juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile
legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului
concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a
specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare
nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a infomaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare
nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă,
astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă
şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) exc]uderea cumu]u]ui, în sensul că aceeaşi activitate umărind realizarea unui
interes general, regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor
contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor
nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la
data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de
beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare
prevăzut la lit. g);
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările ner
contribuţie de minimum 10% din valoarea
beneficiarului.

(11) Prevederi finale
Programul pentru acordarea de finanţări
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nerambursa-bileinTH

2022 din

bugetul Judeţului laşi - Consiliul Judeţean laşi pentru activităţi nonprofit de interes

general, ^m confiorrritate cu prevederile Legii nr.

350/2005 privind regimul

finanţărilor din f;onduri publice alocate pentru actiyităţi nonprofit de interes general,
cu modficările şi completările ulterioare precum ş.i pentru programe, pro.iecte ş.i
acţiuni în domeniul sportului este publicat în Monitorul Oficial al României, partea a-

VI-a, confom prevederilor legale în vigoare.
Documentaţiile pentru acordarea şi prezentarea propunerilor de proiect vor fi
publicate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean laşi, www.icc.ro şi vor fi puse la
dispoziţia tuturor persoanelor interesate.

Anunţul de participare la selecţia de proiecte va respecta aspectele vizând
transparenţa şi publicitatea stipulate la art.

ni. 35012005 privind

nonprofit de inieres general, cu m

16, art.

19 şi art. 20 din Legea

publice alocate pentru activităţi
etările ulterioare .

