ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare si Stant, nr.69, cod. 700075, Iasi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTARAREA nr. 148
privind aprobarea Programului pentru acordarea de finantari nerambursabile in
anul 2021 din bugetul propriu al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru
activitati nonprofit de interes judetean conform prevederilor Legii nr. 350/2005
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitati nonprofit de interes general, cu modificdrile si complettirile ulterioare
Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 16249 din 14.05.2021 prezentat de catre Presedintele
Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa de initiator;
- Raportul de specialitate nr. 16250 din 14.05.2021 elaborat de Biroul Contractare
Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea Civila, Organizatii si Fundatii;
- Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificArile si
completarile ulterioare.
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completdrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publics, modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata;
- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public;
- Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de
finantare a proiectelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Prevederile Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicala acordului
cadrul din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
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- Prevederile Hotarkii Consiliului Judetean Iasi nr. 116 din 21.04.2021 privind
aprobarea bugetului general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2021;
- Adresa Directiei Economice, Serviciul Financiar-Contabil nr. 15923/12.05.2021;
- Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 147/21.05.2021 privind
aprobarea Ghidului 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 conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind
regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit
de interes general,
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de
20 mai 2021;
- Votul exprimat de catre consilierii judeteni $i Presedintele Consiliului Judetean
Iasi in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi din data de 21.05.2021,
desfasurata prin intermediul aplicatiei zoom meetings, consemnat in procesul - verbal al
acesteia, respectiv 31 voturi "Pentru";
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completkile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Programul pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul
2021 din bugetul propriu al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru activitati
nonprofit de interes judetean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finantkilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de
interes general, cu modifickile si completarile ulterioare, prevazut in Anexa la prezenta
Hotarfire.
Art. 2. Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Biroul de
Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea Civila, Organizatii si
Fundatii si Directia Economics din cadrul Consiliului Judetean Iasi.
Art. 3. Prezenta Hotarke va fi comunicata in copie:
a) Institutiei Prefectului Judetului Iasi,
b) Biroului Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea
Organizatii si Fundatii din cadrul Consiliului Judetean Iasi din cadrul
Consiliului Judetean
c) Directiei Economice - Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului
Judetean Iasi
Art. 4. Aducerea la cunostinta publics a prevederilor prezentei Hotaeki va fi
asigurata de catre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu
atributii in acest s
Data astazi: 21 mai 2021
AN
CONTRASEMNEAZ
SE ETAR GENERAL AL JUDETULUI,
ficramioara Vernica-Dascalescu
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Anexii la HCJI nr.

Programul pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2021 din
bugetul propriu al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru activitati
nonprofit de interes judetean, in baza Legii nr. 350/2005
(1) Autoritatea finantatoare
Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare
Si Sfant nr. 69, judetul Iasi, 70075, Romania, Tel: 004-0232. 235100, Fax: 004-0232.
210336, cod fiscal nr. 4540721, in temeiul calif* sale de autoritate finantatoare,
acorda finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor din
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Domeniile de interes selectate sunt: culture (culture scrisa, alte proiecte culturale),
social, tineret, sport, educational, promovare turistica si mediu si ordine publics.

(2) Obiectivul general
Obiectivul general al Programului este imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin
sustinerea initiativelor organizatiilor neguvernamentale si incurajarea participarii
active a cetatenilor la viata comunitatii.

(3) Beneficiarii directi
Beneficiarii directi ai Programului sunt persoane fizice sau persoane juridice Para
scop patrimonial, asociatii si fundatii constituite conform legii sau culte religioase
recunoscute conform legii.

(4) Durata
Durata Programului: anul 2021 si va cuprinde una sau mai multe sesiuni de selectie a
proiectelor.

(5) Bugetul Programului
Suma alocata pentru Program in anul 2021 este de 1.000,00 mii lei, defalcate dupa
cum urmeaza:

a)CuKura — 200.000 lei
cultura. scrisa — 100.000 lei;
a.2. alte proiecte culturale - 100.000 lei

b) Social — 200.000 lei;
c)Tineret — 200.000 lei;
d)Sport — 100.000 lei;
e)Educatie — 100.000 lei;
Promovare turistica si mediu — 100.000 lei;
g) Siguranta cetateanului si ordine publics — 100.000 lei.
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(6) Suma alocatA din bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi aceluiasi
solicitant, in baza mai multor proiecte propuse si selectionate nu poate depasi 1/3
din fondul total alocat in anul 2021, pentru finantarea nerambursabila a
proiectelor.
(7) Finantarile nerambursabile vor fi insotite de o contributie, din partea
Beneficiarului, alcatuitd din cofinantarea de minim 10% din valoarea totals eligibila
a proiectului si din valoarea neeligibila a proiectului, din care maxim 50% din
valoarea contributiei in natura, reprezentand bunuri si servicii necesare
implementarii proiectului, find exclusa cuantificarea contractului de voluntariat si
minim 50% din valoarea contributiei in numerar.
(8) Procedura aplicata
Finantarea nerambursabila acordata din fonduri publice unui Beneficiar se va face in
baza unui contract de finantare nerambursabila incheiat intre Autoritatea Finantatoare
reprezentat de Presedinte, in calitate de ordonator principal de credite si Beneficiar, in
urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte.
(9) Etapele privind procedura de selectie a proiectelor
a) publicarea programului anual pentru acordarea antari or P .11 UM 1 e;
CONSILIUL JUDETEAN
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e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la
capacitatea tehnica si financial-A;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
i) incheierea contractului sau contractelor de fmantare nerambursabila;
j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare
nerambursabila.
Selectionarea si evaluarea solicitArilor se va face de care o comisie de evaluare, care
va fi numita prin Hotarare a Consiliului Judetean Iasi, in temeiul art. 5 din Legea
nr. 350/2005 privind regimul finaniarilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitati nonprofit de interes general.
(10) Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt:
a) libera concurenti, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizicA sau
juridica ce desrasoard activitati nonprofit sd aiba dreptul de a deveni, in conditiile
legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului
concurential si a criteriilor care sd faca posibila 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 fmantare
nerambursabilA;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila,
astfel incat orice persoand fizica sau juridica ce desfasoard activitati nonprofit sa aiba
sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui
interes general, regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor
contracte de finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destindrii fondurilor
nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata 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 ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o
contributie de minimum 10% din valoarea totals a finantarii, din partea
beneficiarului.
(11) Prevederi finale
Programul pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2021 din
bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru activitati nonprofit de interes
general, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul
finantarilor din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general,
cu modificarile ci completarile ulterioare, este publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea a-VI-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 finantarilor din fonduri publice alocate pentru activitati
nonprofit de interes general, cu modificarile completarile ulterioare.
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