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PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
67/07.03.2022 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări
nerambursabile în anul 2022 din bugetul propriu al Judeţului Iaşi — Consiliul
Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare precum şi pentru programe, proiecte şi
actiuni in domeniul sportului
Având în vedere:
2022 prezentat de către
din
- Referatul de aprobare nr.
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, în calitatea sa de iniţ iator;
04-2022 elaborat de Biroul
iiE;2 din
- Raportul de specialitate nr.
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 pentru activităţ i 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
finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adrriinistrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean laşi: nr. 226/27.06.2022 pentru
aprobarea organizării unei noi sesiuni de selecţie de proiecte în cadrul Programului
pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului Iaşi —
Consiliul Judeţean Iaşi, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul

finanţărilor neranj rsabile: din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, clf odificările şi completările ulterioare;
- Prevederile otărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 195 din 08.06.2022 privind
i sumelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare din cadrul
aprobarea reparti
acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul
Programului pen
propriu al Judeţul 1aşi — Consiliul Judeţean laşi pentru activităţi nonprofit de interes
judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile d fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modifi rile şi completările ulterioare precum şi pentru programe, proiecte
şi acţiuni în dome 1 sportului;
tărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 65 din 07.03.2022 privind
- Prevederile
aprobarea Ghidul solicitantului şi a formularelor necesare în vederea acordării de
finanţări nerambu abile din bugetul Judeţ ului laşi — Consiliul Judeţean laşi pentru
activităţi nonprofi de interes judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005
privind regimul nanţă rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofi e interes general;
- Prevederile otărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 66 din 07.03. 2022 privind
solicitantului privind fmanţarea nerambursabilă din bugetul
aprobarea Ghidul
Judeţului laşi a pr amelor, proiectelor şi acţ iunilor în domeniul sportului;
- Prevederile otărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 67 din 07.03.2022 privind
aprobarea Progra lui pentru acordarea de finanţă ri nerambursabile în anul 2022 din
deţului laşi — Consiliul Judeţean laşi pentru activităţi nonprofit de
bugetul propriu a
interes judeţean c form prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile d fonduri publice alocate pentru activităţ i nonprofit de interes
general, cu modifi rile şi completările ulterioare precum şi pentru programe, proiecte
şi acţiuni în dome ul sportului;
ârârii Consiliului Judeţean laşi nr. 68 din 07.03.2022 privind
- Prevederile
modificarea şi co pletarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 153/26.05.2021
modificată şi com letată prin Hotărârea Consiliului Judeţean laş i nr. 186/23.06.2021
privind constituire Comisiei de evaluare şi selecţ ionare a proiectelor în baza Legii nr.
350/2005 privind egimul finanţă rilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi ncl profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
si a Comisiei de s luţionare a contestaţ iilor completată prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţe laşi nr. 363/22.03.2022;
- Prevederile Ho rârii Consiliului Judeţean laşi nr. 69 din 07.03.2022 privind
constituirea Comi iei de evaluare şi selecţ ionare a programelor, proiectelor în
domeniul sportulu precum şi a Comisiei de soluţ ionare a contestaţiilor completată
prin Dispoziţia Pr edintelui Consiliului Judeţean laşi nr. 364/22.03.2022;
În temeiul182 coroborat cu 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul adm istrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art. I. Hotărâreal Consiliului Judeţean laşi nr. 67/07.03.2022 privind aprobarea
Programului pentr; acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul
propriu al Judeţulu laş i — Consiliul Judeţean laşi pentru activităţ i nonprofit de interes
judeţ ean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile diriţ fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes

judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 ptivind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general,
cu modificările şi completările ulterioare precum şi pentru programe, proiecte şi
actiuni în domeniul sportului se modifică şi se completează, după cum urmează:
1. La Anexă Punctul (1) se modifică şi se completează cu următorul cuprins:
„Judeţul Iasi — Consiliul Judetean lasi, cu sediul in lasi, Bulevardul $tefan cel Mare
Sfânt nr. 69, judeţul lasi, 70075, România, Tel: 004-0232. 235100, Fax: 004-0232.
210336, cod fiscal nr. 4540721, in temeiul calităl i sale, de autoritate finantatoare,
acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările
şi completările ulterioare precum si pentru programe, proiecte Şi acţiuni în domeniul
sportului, pentru sesiunea intâia de proiecte.
Domeniile de interes selectate pentru sesiunea intâia' de proiecte sunt: cultură
(cultură scrisă, alte proiecte culturale), social, tineret, sport, educational, promovare
turistică, protecţia mediului si ordine publică Şi siguranta:cetăţeanului.
Domeniile de interes selectate pentru sesiunea a doua "de proiecte sunt: cultură (
alte proiecte culturale), social, tineret, sportul de perfornianţă, educaţional7
2. La Anexă Punctul (5) se modifică şi se completează t;u următorul cuprins:
"Suma alocată pentru Program în anul 2022 este de 1.500.000 lei, defalcată după cum
urmează:
- siguranţa cetăteanului şi ordine publică: 100.000
100.000
educational:
200.000 Iti,
- tineret:
200.000 lei,
cultură:
250.000 lei,
- social:
75.000 lei,
- promovare turistică:
75.000
- protecţia mediului:
400.000 Iei
sport: de performanţă
100.000 lei
de masă
"Suma rămasă nealocată după prima sesiune de evaluaty se va utiliza în sesiunea a
doua de proiecte. Suma alocată pentru sesiunea a doua de selecţie de proiecte în
cadrul Programului pentru acordarea de finanţări neratnbursabile în anul 2022 din
bugetul propriu al Judeţului lasi — Consiliul Judeţean lasi pentru activităţi nonprofit
de interes judeţean conform prevederilor Legii nr. .350/2005 privind regimul
finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate Pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioareprecum şi pentru programe,
proiecte şi acţiuni în domeniul sportului, este in cuantum de 581.27 mii lei, defalcată
după cum urmează:
a) Cultură — alte proiecte culturale — 100.00 mii lei;
b) Social — iffloo mii lei;
c) Tineret— 100.00 mii lei;
lei;
d) Educaţie — 131.27
e) Sportul de performanţă — 150.00 mii lei".

Art. H. Suma de 581.27 mii lei se alocă pentru a doua sesiune de selecţie de proiecte
din bugetul Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi, conform Anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. III. Anexa la Hotără rea Consiliului Judetean Iasi nr. 67/07.03.2022 privind
aprobarea Programului pentru acordarea de finan(ări nerambursabile în anul 2022 din
bugetul propriu al Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi Ăientru activităţi nonprofit de
interes judeţ ean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 'privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţ i nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare precum i pentru programe, proiecte
şi acţ iuni în domeniul sportului, se Inlocuieste cu Anexa nr. 1, parte inteErantă din
prezenta Hotă râre.
Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului JudFţean Iaşi nr. 67/07.03.2022
rămân neschimbate.
Art. V. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Biroul Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu UAT., Societatea Civilă,
Organizaţii şi FundaţiF şi Direcţia Economică - Serviciul Pinanciar Contabil din cadrul
Consiliului Judeţean Iaşi.
Art. VI. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţ iei Prefectului Judeţului Iaşi,
b) Biroului Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea
Civilă, Organizaţfi şi Fundaţii din cadrul ConSiliului Judeţean Iaşi,
c) Direcţiei Economice - Serviciul Financiar Cohtabil din cadrul Consiliului
Judeţean Iaşi.
Art. VII. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi
cu atribuţii în acest sens.
2022
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RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea şi completarea Hotă rârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
67/07.03.2022 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări
nerambursabile în anul 2022 din bugetul propriu al Judeţului laşi - Consiliul
Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
nonprofit de interes general, cu
fonduri publice alocate pentru
modificările şi completările ulterioare precum şi pentru programe, proiecte şi
acţiuni Pn domeniul sportului

Prin prezentul proiect se propune modificarea şi completarea Programului
pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul propriu al
Judeţului Iaş i - Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţ i nonprofit de interes judeţean
conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonproilt de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare precum şi pentru plrograme, proiecte şi acţiuni
Judeţean Iaşi nr
în domeniul sportului, prevăzut în Anexa la Hotărârea
67/07.03.2022, în sensul organizării unei noi sesiuni de s'elecţ ie de proiecte în cadrul
Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabild în anul 2022, din fondurile
rămase nealocate după prima sesiune de evaluare.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 195 din
08.06.2022 privind aprobarea repartizării sumelor în vederea atribuirii contractelor de
finanţare din cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul
2022 din bugetul propriu al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţ i
nonprofit de interes judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate r)entru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioare Iprecum şi pentru programe,
proiecte şi acţiuni în domeniul sportului;
Judeţean Iaşi nr.
Având în vedere prevederile Hotărârii
226/27.06.2022 pentru aprobarea organizării unei noi sesibni de selecţie de proiecte în
cadrul Programului pentru acordareade finanţări nerambursabile în anul 2022 din
bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, 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;
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 350/2005 cu
modificările şi compltările ulterioare, care stipulează faptul că: „Programul anual
poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor",

Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat, prezentul proiectul de
hotă râre pentru modificarea şi completarea Hotă rârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr. 67/07.03.2022 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări
nerambursabile în anul 2022 din bugetul propriu al Judeţului Iaşi — Consiliul
Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judetean conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finatăărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare precum şi pentru programe, proiecte şi
acţiuni in domeniul sportului, prevăut în Anexă la aceasta, care se modifică şi se
completează, fiind parte integrantă din prezenta hotăte, după cum urmează:
1. La Anexă Punctul (1) se modifică şi se completează cu următorul cuprins:
— Consiliul Judeţean Iaşi, cu sediul în Iaş i, Bulevardul Ştefan cel Mare
„Judeţul
Sfânt nr. 69, judeţul laşi, 70075, România, Tel: 004-0232. 235100, Fax: 004-0232.
sale de autoritate finanţatoare,
210336, cod fiscal nr. 4540721, în temeiul
acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privinid regimul finanţărilor 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, pentru sesiunea intăia de proiecte.
Domeniile de interes selectate pentru sesiunea intâia , de proiecte sunt: cultură
(cultură scrisă, alte proiecte culturale), social, tineret, sport, educaţional, promovare
turistică, protecţia mediului şi ordine publică siguranţacetăţeanului.
Domeniile de interes selectate pentru sesiunea a doua de proiecte sunt: cultură ( alte
proiecte culturale), social, tineret, sportul de performanţă, educaţional".
2. La Anexă Punctul (5) se modifică şi se completează cu următorul cuprins:
"Suma alocată pentru Program în anul 2022 este de 1.500.000 lei, defalcată după cum
urmează:
- siguranţa cetăţeanului şi ordine publică: 100.000
100.000 lei,
- educational:
200.000 lei,
tineret:
200.000 lei,
- cultură:
250.000 lei,
social:
75.000 lei,
promovare turistică:
75.000 lei,
protecţia mediului:
400.000 lei
- sport: de perfonnanţă
100.000 lei.
de masă
"Suma rămasă nealocată după prima sesiune de evaluare se va utiliza în sesiunea a
doua de proiecte. Suma alocată pentru sesiunea a doua de selecţie de proiecte în
cadrul Programului pentru acordarea de finanţări neraMbursabile în anul 2022 din
bugetul propriu al Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi 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 in domeniul sportului, este in cuantunt de 581.27 mii lei, defalcată
după cum urmează:

a) Culturii — alte proiecte culturak — 100.00 mii lei;
b) Social — 100.00 mii lei;
c) Tineret— 100.00 mii lei;
d) Educaţie —131.27 mii lei;
e) Sportul de performanţă — 150.00 mii lei".
Suma de 581.27 mii lei se alocă pentru a doua sesiune de selecţie de proiecte din
bugetul Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi, conform Anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezentul proiect de Hotărâre.
Programul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în
forma nou adoptată.

ADMINISTFtATOR PUBLIC AL JUDEŢULUI IAŞI,
Ştefan - Andrei CAZACU
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Referat de aprobare
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.
67/07.03.2022 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări
nerambursabile în anul 2022 din bugetul propriu al Judeţului Iaşi — Consiliul
Judetean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilar nerambursabile din
nonprofit de interes general, cu
fonduri publice alocate pentru
modificările şi completările ulterioare precum şi pentru programe, proiecte şi
acţiuni în domeniul sportului

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 67/07.03.2022 a fost aprobat
Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul
propriu al Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţ i nonprofit de interes
judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru ackvităţi nonprofit de interes
pentru programe,
general, cu modificările şi completările ulterioare pticum
proiecte şi acţiuni în domeniul sportului.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 195 din
08.06.2022 privind aprobarea repartizării sumelor în vedetrea atribuirii contractelor de
finanţare din cadrul Programului pentru acordarea de finatiţări nerambursabile în anul
2022 din bugetul propriu al Judeţului Iaş i — Consiliul Jddeţean Iaşi 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;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr. 226/27.06.2022 pentru aprobarea organizării unei 'noi sesiuni de selecţie de
proiecte în cadrul Programului pentru acordareade finantări nerambursabile în anul
2022 din bugetul Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi; 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;
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 350/2005 cu
modificările şi completările ulterioare, care stipulează făptul că: „Programul anual
poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor".
Pentru considerentele de mai sus, supunem spre aprobare în forma prezentată,
prezentul proiectul de hotărăre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 67/07.03.2022 privind aprobarea Programului

pentru acordarea de finanţă ri nerambursabile în anull 2022 din bugetul propriu
al
Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes
judeţ ean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru adivităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare precum şi pentru programe,
proiecte şi acţiuni in domeniul sportului.

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Judetean Iaşi nr.

2022

Programul pentru acordarea de finantări nerambursabile în anul 2022 din
bugetul propriu al Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi
nonprofit de interes judeţean, în baza Legii nr. 350/2005 precum şi pentru
programe, proiecte şi acţiuni în domeniul sportului
(1) Autoritatea finantatoare
Judeţul laşi — Consiliul Judeţean laŞi, cu sediul in Iaşi, Bulevardul $tefan cel Mare
Sfânt nr. 69, judeţul Iaş i, 70075, România, Tel: 004-0232. 235100, Fax: 004-0232.
210336, cod fiscal nr. 4540721, in temeiul calităţii sale de autoritate jinanţatoare,
acordă finanţâri nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările
şi completările ulterioare precum si pentru programe, proiecte şi acţiuni în domeniul
sportului, pentru sesiunea intâia de proiecte.
Domeniile de interes selectate pentru sesiunea intâia, de proiecte sunt: cultură
(cultură scrisă, alte proiecte culturale), social, tineret, sport, educaţional, promovare
turistică, protecţia mediului şi ordine publică şi siguranţa cetăţeanulut
Domeniile de interes selectate pentru sesiunea a doua de proiecte sunt: cultură ( alte
proiecte culturale), social, tineret, sportul de performanţă, educaţional.
(2) Obiectivul general
Obiectivul general al Programului este imbunătăţir'ea calităţii vieţii cetăţenilor
prin susţinerea iniţ iativelor 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 juridice
fără scop patrimonial, asociatii şi fundaţii constituite conform legii sau culte
religioase recunoscute conform 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 ş i va cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a
proiectelor.

(5) Bugetul Programului
Suma alocată pentru Program în anul 2022 este de 1.500.000 lei, defalcată după cum
urmează:
100.000 lei,
- siguranţa cetăţeanului şi ordine publică:
100.000 Jei,
educaţional:
200.000 lei,
- tineret:
200.000 lei,
cultură :
250.000 lei.
social:
75.000 lei,
- promovare turistică
75.000 lei
- protecţia mediuluiu
400.000 lei,
- sport: de performanţă
100.000 lei.
de masă
Suma rămasă nealocată după prima sesiune de evaluare se va utiliza in sesiunea a
doua de proiecte. Suma alocată pentru sesiunea a doua de selecţie de proiecte în
cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile in anul 2022 din
bugetul propriu al Judeţului Iaş i — Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit
de interes judetean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finantărilor 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, este in cuantum de 581.27 mii lei, defalcată
după cum urmează:
a) Cultură — alte proiecte culturale - iffloo mii lei;
b) Social — 100.00 mii lei;
c) Tineret — 100.00 mii lei;
d) Educaţie — 131.27 mii lei;
e) Sportul de performanţă — 150.00 mii lei".
(6) Suma alocată din bugetul Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi aceluiaşi
solicitant, în baza mai multor proiecte propuse Şi selecţionate nu poate depăşi 1/3 din
fondul total alocat în anul 2022, pentru finantarea nerambursabilă a proiectelor.
(7) Finanţările nerambursabile vor fi Insoţ ite de o contributie, din partea
Beneficiarului, alcătuită din cofinanţarea de minim I 0% 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 urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.
(9) Etapele privind procedura de selec(ie a proiecţelor
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) înscrierea candidaţiilor;
d) transmiterea documentaţiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;

f) verificarea eligibilită(ii, înregistrării şi a indeplinirii 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 nerambursabilă;
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 Hotărăre a Consiliului Judeţean Iaşi şi prin Dispoziţie a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea
nr. 350/2005 privind regimuffinanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general.
(10) Principii de atribuire a contractelor de finan(are 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 informaţiilor
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) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui
interes general, regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor
contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
destinării fondurilor
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea
nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja ineepută sau finalizată la
data încheierii contractului de finan(are, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de
beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare
prevăzut la lit. g);
g) cormanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie insoţite de o
contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţăxii, din partea beneficiarului.
(11) Prevederi finale
Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din
bugetul Judeţului laşi — Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes
general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005,privind regimul finanţarilor
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprolit de interes general, cu
modificărde şi completările ulterioare precum şi pentru programe, proiecte şi acţiuni
în domeniul sportului , este publicat în Monitorul Oficialial României, partea a-VI-a,
conform prevederilor legale în vigoare.

Documentaţiile pentru acordarea ş i prezentarea propunerilor de proiect vor fi
publicate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Iaşi, www.icc.ro şi vor fi puse la
dispoziţia tuturor persoanelor interesate.
Anunţul de participare la selecţ ia de pro ec e va respecta aspectele vizând
transparenţa ş i publicitatea stipulate la art. 16, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
erioare.,
interes general, cu modificările şi comple
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi
2022
nr.

mii lei Domeniul

0

Sportul de masă
Sportul de performanlă
Social
Al e proiecte culturale
Educatte
Protectia Mediului
Siguranta cetăteanului şt
ordine publică
Tineret
Promovare turistica
Cultură scrisă.
Total

Prevederi
inifiale
2022

Sesiunea I
2022

Diferente

Sesiunea
II

Prevederi
finale

Influente

1
100.00
400.00
250.00
100.00
100.00
75.00
100.00

2
29.70
353.55
250.00
70.54
78.93
25.00
33.00

3 = 1- 2
70.30
46.45
0
29.46
21.07
50.00
67.00

4

5=24
29.70
503.55
350.00
170.54
210.20
25.00
33.00

6 = 5-1
- 70.30
103.55
100.00
70.54
110.20
- 50.00
- 67.00

200.00
75.00
100.00
1,500.00

78.01

121.99
75.00
100.00
581.27

178.01

-

- 21.99
- 75.00
- 100.00

1,500.00

0

918.73

150.00
101.00
100.00
131.27

100.00

581.27
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind distribuirea sumei de 550.000 lei rămasă neatribuită 1n prima sesiude de
selecţie proiecte în baza Legii nr. 350/2005 în cadrul Programului privind
acordarea de finanţă ri nerambursabile din bugetul Judeţului laşi - Consiliul
Judeţean Iaşi pentru anul 2022
Avăndin vedere:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.65 din 07.03.2022 privind aprobarea
Ghidul solicitantului ş i formularele necesare 1n vederea acordării de finanţări
nerambursabile din bugetul Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţ i nonprofit de interes general;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.66 din 07.03.2022 privind aprobarea
Ghidului solicitantului privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Judeţului
Iaşi a programelor, proiectelor şi acţiunilorin domeniul sportului;
- Hotărârea Consiliului Judegan Iaşi nr 67 din 07.03.2022 privind aprobarea
Programului pentru acordarea de finantăn nerambursabile în anul 2022 din bugetul
propriu. al Judeţului Iaşi — Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de
interes judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare precum şi pentru programe,
proiecte gii acţiuni 1n domeniul sportului;
Judeţean lasi nr.195 din 08.06.2022 privind atribuirea
- Hotărârea
contractelor de finanţare nerambursabilă 1n anul 2022, ce se vor aloca din bugetul
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean,
conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţarilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţăritor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 - privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
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- Ordonanţa Guvemului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de
finanţare a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea educaţiei fizice ş i sportului nr. 69/2000, cu modificarile şi completarile
ulterioare;
- Hotărârea Guvemului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentul ui de
punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţ iei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea
din fonduri publice a proiectelor ş i programelor sportive;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Se propune prin prezenta Nota de fundamentare a fi distribuită suma de
550.000 lei, din totalul de 581297,05 lei, rămasă neatribuită în prima' sesiune de
selecţie proiecte în baza Legii nr. 350/2005 în cadrul Programului privind acordarea
de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului laş i - Consiliul Judeţean Iaşi pentru
anul 2022 din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean
laşi, defalcată după cum urmează:
a)Cultură — alte proiecte culturale —100.000 lei;
b) Social — 100.000 lei;
c) Tineret — 100.000 lei;
d) Educaţie — 100.000 lei;
e) Sportul de performanţă — 150.000 Iei.
Diferenţa de 31.297,05 lei rămâne la dispOziţia Consiliului Judeţean Iaşi şi se
alocă în bugetul Judeţului Iaş i — Consiliul Judeţean Iaşi.
ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEŢULUI IAŞI,
Ştefan-Andrei CAZA
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