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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Programului pentru acordarea de finantfiri nerambursabile
in anul 2022 din bugetul propriu al Judetului tasi — Consiliul Judetean Iasi
pentru activitfiti nonprofit de interes judetean conform prevederilor Legii
nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice

alocate pentru activiteiti nonprofit de interes general, cu
complethrile ulterioare precum si pentru programe, proiecte si actiuni in
domeniul sportului

Consiliul Judetean Iasi,
Avfind in vedere:
- Referatul de aprobare nr.
0
din
ca• 2022 prezentat de cdtre
Presedintele Consiliului Judetean Iasi , in calitatea sa de initiator;
- Raportul de specialitate nr. 83 0 o din 942 10),
2022 elaborat de Biroul
Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea Civila , Organizatii si
Fundatii;
- Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantšrilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activiati nonprofit de interes general, cu
modificdrile si complearile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificšrile si
completArile ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018
privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu
modificdrile si complearile ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificšrile
si complearile ulterioare.
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completšrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in
administratia publicš, modificšrile si completArile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicatš;
- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public;

- Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbundtštirea
sistemului de finantare a proiectelor culturale, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;
- Prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile §i
completdrile ulterioare;
-Prevederile Hotardrii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/a
acordului cadrul din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Prevederile Hotdrdrii Consiliului Judetean Iasi nr. 34 din 08.02.2022 privind
aprobarea bugetului general al Judetului Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i pe anul 2022;
Prevederile Hotdrdrii Consiliului Judetean Ia§i nr. 2022
privind aprobarea Ghidului solicitantului §i a formularelor necesare in vederea
acordšrii de finantdri nerambursabile din bugetul Judetului Ia§i — Consiliul Judetean
Ia§i pentru activitšti nonprofit de interes judetean conform prevederilor Legii
nr. 350/2005 privind regimul finamcirilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitafi nonprofit de interes general;
- Prevederile Hotdrdrii Consiliului Judetean Ia§i nr.
2022
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea nerambursabild din
bugetul Judetului Ia§i a programelor, proiectelor §i actiunilor in domeniul sportului,
in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile §i completšrile ulterioare:
HOTARASTE
Art.1. Se aprobd Programul pentru acordarea de finantšri
nerambursabile in anul 2022 din bugetul propriu al Judetului Iasi — Consiliul
Judetean Iasi pentru activitšti nonprofit de interes judetean conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finangi rilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activittiti nonprofit de interes general, cu
modifictirile si complettirile ulterioare precum si pentru programe, proiecte qi
actiuni in domeniul sportului, prevšzut in Anexd la prezenta Hotdrdre.
Art. 2. Prevederile prezentei Hotardri vor fi duse la indeplinire de cštre Biroul
de Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea Civila, Organizatii
§i Fundatii §i Directia Economicd din cadrul Consiliului Judetean Ia§i.
Art. 3. Prezenta Hotšrdre va fi comunicatš in copie:
a) Institutiei Prefectului Judetului Ia§i,
b) Directiei Economice - Serviciul Financiar Contabil din cadrul
Consiliului Judetean Ia§i,

c) Biroului Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea
Civild, Organizatii si Fundatii din cadrul Consiliului Judetean lasi.
Art. 4. Aducerea Ia cunostintd publicš a prevederilor prezentei hotdrdri va fi
asiguratš de catre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi
cu atributii in acest sens.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hoardre privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanari
nerambursabile in anul 2022 din bugetul propriu al Judetului Iasi — Consiliul Judetean
Iasi pentru activitdti nonprofit de interes judetean conform prevederilor Legii
nr. 350/2005 privind regimul finanteirilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitciti nonprofit de interes general, cu modificeirile
completdrile ulterioare precum si pentru programe, proiecte si actiuni in domeniul
sportului

Avand in vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 350/2005 privind
regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitciti
nonprofit de interes general, cu modificšrile si complearile ulterioare, care
stipuleazš faptul cš: Autoritd tile finantatoare stabilesc un program anual propriu
pentru acordarea de finantdri nerambursabile, in conditiile prezentei legi, care se
publicš in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a IV-a, in cel mult 30 de zile de la
aprobarea buEetului propriu al autoritštii finantatoare.
Avind in vedere totodatš
➢ Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind inbunštštirea
sistemului de finantare a proiectelor culturale, cu modificdrile si complearile
ulterioare;
➢ Prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificšrile si complearile
ulterioare;
➢ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificšrile si
complearile ulterioare;
➢ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificšrile
si completšrile ulterioare;
➢ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia
publicš, modifickile si complearile ulterioare;
➢ Prevederile Hoardrii Consiliului Judetean Iasi nr.34 din 08.02.2022 privind
aprobarea bugetului general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2022;
➢ Prevederile Hotšarii Consiliului Judetean Iasi privind aprobarea Ghidului
solicitantului si a formularelor necesare in vederea acorddrii de finantšri
nerambursabile din bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru activiati
nonprofit de interes judetean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind

regimul finantdrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiffiti
nonprofit de interes general;
➢ Prevederile Hotšrdrii Consiliului Judetean Iasi privind aprobarea Ghidului
solicitantului privind finantarea nerambursabilš din bugetul Judetului Iasi a
programelor, proiectelor si actiunilor in domeniul sportului
➢ Prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificdrile si
completdrile ulteri oare ;
➢ Prevederile Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018
privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.
Finantarea proiectelor sportive initiate de cdtre structurile sportive de drept privat
si asociatiile pe ramurš de sport judetene, din cadrul programelor sportive de utilitate
publicd, se efectueazš prin finantare nerambursabild, exclusiv in baza selectiei
publice de proiecte, in limita fondurilor alocate programelor aprobate anual in buget,
cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de finantare
nerambursabild, respectiv: libera concurentd, eficacitatea utilizdrii fondurilor publice,
transparenta, tratamentul egal, excluderea cumulului, neretroactivitatea, cofinantarea.
Prin urmare, fatd de cele mai sus prezentate, supunem dezbaterii si aprobšrii
plenului Proiectul de Hotcircire privind aprobarea Programului pentru acordarea de
finantšri nerambursabile in anul 2022 din bugetul propriu al Judetului Iasi — Consiliul
Judetean Iasi pentru activitdti nonprofit de interes judetean conform prevederilor
Legii nr. 350/2005 privind regimul finamdrilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activiteiti nonprofit de interes general, cu modificdrile si completcirile
ulterioare precum si pentru programe, proiecte si actiuni in domeniul sportului.
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Referat de aprobare

la Proiectul de Hotardre privind aprobarea Programului pentru acordarea de finantšri
nerambursabile in anul 2022 din bugetul propriu al Judetului Iasi — Consiliul Judetean
Iasi pentru activitšti nonprofit de interes judetean conform prevederilor Legii
nr. 350/2005 privind regimul finanteirilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activiteiti nonprofit de interes general, cu modificdrile
completdrile ulterioare precum si pentru programe, proiecte si actiuni in domeniul
sportului

Avšnd in vedere prevederile art. 2 lit. b) din Legea nr. 350/2005 privind
regimul finankirilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati
nonprofit de interes general, cu modificarile si completeirile ulterioare, Consilul
Judetean Iasi poate fi autoritate finantatoare pentru realizarea unor proiecte de interes
judetean.
Potrivit atributiilor stabilite prin acest act normativ, autoritatea finantatoare
trebuie sa stabileascš anual programul propriu pentru acordarea de finantšri
nerambursabile care va cuprinde scopul si obiectivele acorddrii finantšrilor
nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura aplicatš.
Programul anual pentru acordarea de finantšri nerambursabile se va publica in
Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a.
in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, atribuirea contractelor de
finantare nerambursabilš se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, in
limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul Consiliului
Judetean Iasi , cu respectarea principiilor de liberš concurentš, eficacitate a utilizšrii
fondurilor publice, tranasparentš, tratament egal, excludere a cumulului,
neretroactivitatea si cofinantarea.
Finantarea proiectelor sportive initiate de cštre structurile sportive de drept
privat si asociatiile pe ramurš de sport judetene, din cadrul programelor sportive de
utilitate publica , se efectueazš prin finantare nerambursabilš, exclusiv in baza
selectiei publice de proiecte, in limita fondurilor alocate programelor aprobate anual
in buget, cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de
finantare nerambursabild, respectiv: libera concurentš, eficacitatea utilizšrii
fondurilor publice, transparenta, tratamentul egal, excluderea cumulului,
neretroactivitatea, cofinantarea,

Obiectivul general al Programului este imbunštštirea calitatii vietii cetštenilor
prin sustinerea initiativelor organizatiilor neguvernamentale si incurajarea participšrii
active a cetštenilor la viata comunitštii. Tinand cont de rolul important pe care il are
sportul ca factor de promovare a sthištštii corporale, a unui stil de viatd sdnštos,
precum si pentru valorificarea rolului educational, social si de performantš al
sportului, Judetul Iasi isi propune sš sustind, prin acordarea de finantdri
nerambursabile din fonduri publice, proiectele si programele sportive de utilitate
publ
Fatd de cele prezentate, supunem dezbaterii aprobdrii plenului Proiectul de
Hotarcire privind aprobarea Programului pentru acordarea de finantšri
nerambursabile in anul 2022 din bugetul propriu al judetului Iasi pentru activitšti
nonprofit de interes judetean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanteirdor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitdfi
nonprofit de interes general, cu modificeirde si completeirde ulterioare precum si
pentru programe, proiecte si actiuni in domeniul sportului.

la Hoteircirea Consiliului Judetean Iasi nr.

Anexa
2022

Programul pentru acordarea de finantfiri nerambursabile in anul 2022 din
bugetul propriu al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru activitšti
nonprofit de interes judelean, in baza Legii nr. 350/2005 precum qi pentru
programe, proiecte si actiuni in domeniul sportului

(1) Autoritatea finantatoare
Judetul la§i — Consiliul Judetean Ia§i, cu sediul in Ia§i, Bulevardul $tefan cel Mare
Si Sfdnt nr. 69, judetul Ia§i, 70075, Romdnia, Tel: 004-0232. 235100, Fax: 004-0232.
210336, cod fiscal nr. 4540721, in temeiul calitštii sale de autoritate finantatoare,
acordd finantdri nerambursabile pentru activitšti nonprofit de interes general, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finankirilor din
fonduri publice alocate pentru activitciti nonprofit de interes general, cu modificcirile
si completcirile ulterioare precum si pentru programe, proiecte si actiuni in domeniul
sportului.

Domeniile de interes selectate sunt: culturš (culturš scrisk alte proiecte culturale),
social, tineret, sport, educational, promovare turisticd, protectia mediului §i ordine
publicš §i siguranta cetšteanului.
(2) Obiectivul general
Obiectivul general al Programului este imbunštštirea calitatii vietii cetštenilor
prin sustinerea initiativelor organizatiilor neguvernamentale si incurajarea participdrii
active a cetštenilor la viata comunitštii. Programul anual de finantare nerambursabild
ce va fi destinat proiectelor, evenimentelor §i programelor spotive, incurajeazd atdt
sportul de masš cdt si sportul de performantš.
(3) Beneficiarii directi

Beneficiarii directi ai Programului sunt persoane fizice sau persoane juridice
farš scop patrimonial, asociatii si fundatii constituite conform legii sau culte
religioase recunoscute conform legii, structuri sportive cu personalitate juridicš, de
drept public sau privat, detinštoare a certificatului de identitate sportivš, cdruia i-a
fost atribuit un numdr de inregistrare in Registrul sportiv.
(4) Durata

Durata Programului: anul 2022 si va cuprinde una sau mai multe sesiuni de selectie a
proiectelor.
(5) Bugetul Programului
Suma alocatd pentru Program in anul 2022 este de 1.500.000 lei, defalcatš dupd cum
urmeazš:

- siguranta cetšteanului si ordine publicš:
- educational:
- tineret:
- culturd :
- social:
- promovare turisticš.
- protectia mediuluiu
- sport: de performantš
de masš

100.000 lei,
100.000 lei,
200.000 lei,
200.000 lei,
250.000 lei.
75.000 lei,
75.000 lei
400.000 lei,
100.000 lei

(6) Suma alocatš din bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi aceluiasi
solicitant, in baza mai multor proiecte propuse si selectionate nu poate depiji 1/3
din fondul total alocat in anul 2022, pentru finantarea nerambursabilš a
proiectelor.
(7) Finantšrile nerambursabile vor fi insotite de o contributie, din partea
Beneficiarului, alcštuitš din cofinantarea de minim10% din valoarea totalš a
finantšrii.
(8) Procedura aplicatš
Finantarea nerambursabild acordatš din fonduri publice unui Beneficiar se va face in
baza unui contract de finantare nerambursabilš incheiat intre Autoritatea Finantatoare
reprezentatš de Presedinte, in calitate de ordonator principal de credite si Beneficiar,
in urma aplicdrii procedurii selectiei publice de proiecte.
(9) Etapele privind procedura de selectie a proiectelor
a) publicarea programului anual pentru acordarea finantdrilor nerambursabile;
b) publicarea anuntului de participare;
c) inscrierea candidatiilor;
d) transmiterea documentatiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilitštii, inregistrdrii si a indeplinirii criteriilor referitoare la
capacitatea tehnicš si financiarš;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
i) aprobarea rezultatului final al selectiei prin hotardre a autoriatii finantatoare;
j) incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabilš;
k) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare
nerambursabild.
Selectionarea si evaluarea solicitšrilor se va face de cštre o comisie de evaluare, care
va fi constituitš prin Hotšthre a Consiliului Judetean Iasi si prin Dispozitie a
Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, in conformitate cu prevederile art. 5 din
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanicirilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activiteifi nonprofit de interes general.
(10) Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabilš
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabilš sunt:

a) libera concurentš, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizicd sau

juridicd ce desffisoard activitati nonprofit sa aibd dreptul de a deveni, in conditiile
legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizšrii fondurilor publice,

respectiv folosirea sistemului
concurential si a criteriilor care sd facd posibilš evaluarea propunerilor si a
specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabild;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabilš;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabild,
astfel incdt orice persoanš fizicd sau juridicd ce desffisoard activitati nonprofit sa aibd
sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, in sensul cd aceeasi activitate urmšrind realizarea unui
interes general, regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor
contracte de finantare nerambursabild de la aceeasi autoritate finantatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destindrii fondurilor
nerambursabile unei activiffiti a cdrei executare a fost deja inceputd sau finalizatš la
data incheierii contractului de finantare, cu exceptia fondurilor financiare cheltuite de
beneficiar pentru continuarea programului, in limita plafonului de cofinantare
prevAzut la lit. g);
g) cofinantarea, in sensul cš finanffirile nerambursabile trebuie insotite de o
contributie de minimum 10% din valoarea totald a finanffirii, din partea
beneficiarului.
(11) Prevederi finale

Programul pentru acordarea de finanffiri nerambursabile in anul 2022 din
bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru activiffiti nonprofit de interes
general, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul
finankirilor din fonduri publice alocate pentru activittifi nonprofit de interes general,
cu modificcirile si complerarile ulterioare precum si pentru programe, proiecte si
actiuni in domeniul sportului este publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, partea aVI-a, conform prevederilor legale in vigoare.
Documentatiile pentru acordarea si prezentarea propunerilor de proiect vor fi
publicate pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Iasi, www.icc.ro si vor fi puse la
dispozitia tuturor persoanelor interesate.
Anuntul de participare la selectia de proiecte va respecta aspectele vizand
transparenta si publicitatea stipulate la art. 16, art. 19 si art. 20 din Legea
nr. 350/2005 privind regimul finagnfonduri publice alocate pentru activitafi
nonprofit de interes general, cu mpeakitANmpletdrile ulterioare.
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