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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare i Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTARAREA nr.158
privind aprobarea Ghidurilor de finantare qi a formularelor necesare in vederea
acordarii de finantari nerambursabile din bugetul Judetului Ia0 — Consiliul Judetean
Iaqi pentru activitati nonprofit de interes judetean (exclusiv proiecte culturale,
proiecte sociale si activitati de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 si
Legii nr. 350/2006

Consiliul Judetean lai,
Avand in vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Ghidurilor de
finantare si a formularelor necesare in vederea acordarii de finantari nerambursabile din
bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru activitati nonprofit de interes
judetean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale qi activitati de tineret), conform
prevederilor Legii nr.350/2005 §i Legii nr. 350/2006, inregistrata sub
nr.12059/26.04.2017;
b) Raportul nr.12058/26.04.2017 al Grupului de lucru constituit prin Dispozitia
Pre§edintelui Consiliului Judetean Iasi nr.53/30.01.2017 pentru elaborarea Ghidurilor de
finantare si a formularelor necesare in vederea acordarii de finantari nerambursabile din
bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru activitati nonprofit de interes
judetean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale §i activitati de tineret), conform
prevederilor Legii nr.350/2005 §i Legii nr. 350/2006;
c) Anunturile de dezbatere publics nr. 5852/28.02.2017 si 8403/21.03.2017;
d) Minuta §edintelor de dezbatere publics din data de 24 respectiv 29 martie 2017,
inregistrata la Consiliul Judetean Ia0 sub nr. 9375/29.03.2017;
e) Punctul de vedere nr. 8850/24.03.2017 intocmit de Grupul de lucru constituit
prin Dispozitia Prqedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.53/30.01.2017, referitor la
recomandarile depuse de ate reprezentantii mediului cultural din judetul Iai §i Comisia
ONG — FONSS;
f) Raportul nr. 12057/26.04.2017 al Grupului de lucru constituit prin Dispozitia
Pre§edintelui Consiliului Judetean Iasi nr.53/30.01.2017 ca urmare a §edintelor de
dezbatere publics din 24 §i 29 martie 2017 a Ghidurilor de finantare §i a formularelor
necesare in vederea acordarii de finantari nerambursabile din bugetul Judetului Iasi —
Consiliul Judetean Iasi pentru activitati nonprofit de interes judetean (exclusiv proiecte
culturale, proiecte sociale si activitati de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005
§i Legii nr.350/2006;
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g) prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.150 din 01.04.2017 privind
aprobarea bugetului general al Judetului Ia§i — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2017;
h) prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantkilor nerambursabile
pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile i completkile ulterioare;
i) prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modifickile §i completarile
ulterioare;
j) prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
completkile ulterioare;
k) prevederile Legii nr.98/19.05.2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completkile ulterioare;
1) prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publics, republicata, cu modificarile §i completkile ulterioare;
m) prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile i completkile ulterioare;
n) Dispozitia Pre§edintelui Consiliului Judetean Iasi nr.360/21.04.2017 privind
delegarea atributiilor Prqedintelui Consiliului Judetean Ia§i, in perioada 24 aprilie — 28
aprilie 2017, domnului Vicepre§edinte Romeo Olteanu;
o) Amendamentele formulate in cadrul §edintei extraordinare de plen din data de
27 aprilie 2017 i consemnate in procesul verbal al acesteia, respectiv:
" I. La pagina 3: vor fi adaugate ,si legea asistentei sociale legea economiei sociale
ca documente la care se face referire,
2. La art. 2 se modifica o definitie cu zile calendaristice cu zile lucratoare,
3. La pagina 12, la art. 8 solicitarea pentru adaugat un an calendaristic perioada de
penalizare pentru cei care nu qi-au respectat regulile,
4. La art. 20 la punctul c) de adaugat: beneficiarii proiectului,
5. La art. 22 alin. (3) din solicitarea de introdus comodat inchiriere, inchirierea
macinilor, Consiliul Judetean a ramas doar cu proprietatea autovehiculelor in proprietate
sau autovehiculului inchirirat; Fara comodat la art. 22,
6. La pagina 25, certificatul fiscal sa fie prezentat in 24 de ore dupa expirarea
perioadei de contestatii este legat de urmatoarea modificare de la punctul nr. 25 cu
declaratia pe propria raspundere,
7. La pagina 32, la punctul nr. 13 de precizat cu grupuri lintel in doua uat-uri,
8. La pagina 35 cu rezultatele evaluarii: pot fi anuntate ,si afiqate pe site C..1.-ului
adica aqa cum am discutat,si cum am solicitat,
9. La pagina 35, art. 38, in loc de 5 zile lucratoare vor fi maxim trei zile lucratoare
de la publicarea rezultatului.
p) Votul in unanimitate exprimat in edinta extraordinary a Consiliului Judetean Ia§i
din data de 27 aprilie 2017 i consemnat in procesul verbal al acesteia;
In temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) §i al art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modifickile completkile ulterioare:
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HOTARASTE:
Art.1 Se aproba Ghidurile de finantare §i formularele necesare in vederea acordkii
de finantki nerambursabile din bugetul Judetului Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i pentru
activitati nonprofit de interes judetean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale
activiati de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 §i Legii nr. 350/2006,
prevazute in Anexa nr. I §i II la prezenta hotarare, conform amendamentelor prezentate Si
adoptate de plenul Consiliului Judetean Ia§i in §edinta extraordinary a acestuia din data de
27 aprilie 2017.
Art.2 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa va inainta copie dupd prezenta hotarke:
a) Institutiei Prefectului Judetului
selectionare a proiectelor in vederea
b) Membrilor Comisiilor de evaluare
atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice §i Comisiilor de
solutionare a contestatiilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 si
Lg.350/2006, constituite prin Hotararea Consiliului Judetean Ia§i nr.226/28.09.2016;
c) Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean Ia*i;
d) Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Ia§i;
e) Directiei Achizitii din cadrul Consiliului Judetean Ia§i;\
1) Directiei Proiecte §i Dezvoltare Durabila din cadrul Consiliului Judetean Ia§i.
Art.3 Aducerea la cuno§tinta publics a prevederilor prezentei hotkari va fi
asiguratA de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni Presa.
Data astazi: 27 aprilie 2017
RESEDINTE,
Dr. Ag. Ma cel POPA
)"
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR JUDETULUI IASI,
Lacramihlira VERNICA
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