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PROIECT DE HOTĂRĂRE
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotără rea Consiliului Judetean laşi
nr. 69/07.03.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a
programelor, proiectelor şi acţ iunilor în domeniul sportului în vederea atribuirii
contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi a
Comisiei de solutionare a contestaţillor
Consiliul Judetean la şi
Având în vedere:
ci7 , 2022 prezentat de către
din
- Referatul de aprobare
Preş edintele Consiliului Judetean lasi, în calitatea sa de initiator:
2022 elaborat de Biroul
din
- Raportul de specialitate nr.,202
Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu UAT, Societatea Civilă, Organizatii şi
Fundatii:
- Demisia donmului Petru Avram din functia de consilier judetean inregistrată la
Consiliul Judetean laş i sub nr. 25439/22.06.2022;
Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general. cu modificările si
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare:
- Prevederile Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 664/2018 privind
finantarea din fonduri publice a proiectelor ş i programelor sportive. cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tchnică legislativă pentru
elaborarea actclor normative. republicată:
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. cu modificările si
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 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 achizitie
publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările
si completările ulterioare;
- Prevederile Hotără rii Consiliului Judetean lasi nr. 226/27.06.2022 pentru
aprobarea organiză rii unei noi sesiuni de selectie de proiecte in cadrul Programului
pentru acordareade finantări nerambursabile in anul 2022 din bugetul Judetului lasi —
Consiliul Judetean laş i, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul

finanţă rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit ăţi nonprofit de
interes general. cu modificările şi completările ulterioare:
- Prevederile I lotărării Consiliului Judeţ ean lasi nr. 195 din 08.06.2022 privind
aprobarea repaniză ril sumelor in vederca atribuirii contractelor de finan ţare din cadrul
Procramului pentru acordarea de finanţă ri nerambursabile in anul 2022 din bugetul
propriu al Judeţ ului lasi - Consiliul Judeţean lasi pentru activităţ i nonprofit de interes
judeţ ean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publicc alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
cu modificările şi completările ulterioare precum şi pentru programe, proiccte şi acţiuni
în domeniul sportului;
- Prevederile Hotărării Consiliului Judeţ ean lasi nr. 66 din 07.03. 2022 privind
aprobarea Ghidului solicitantului privind finanţarca nerambursabilă din bugetul
Judeţului laşi a programelor. proiectelor şi acţ iunilor în domeniul sportului:
- Prevederile Hotărării Consiliului Judeţ ean la$1 nr. 67 din 07.03.2022 privind
aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din
bugetul propriu al Judeţului laşi — Consiliul Judeţean laşi pentru activităţ i nonprofit de
interes judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind recimul 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;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean laş i nr. 69 din 07.03.2022 privind
constituirea Comisiei de evaluare şi selecţ ionare a programelor. proiectelor in domeniul
sportului precum şi a Comisiei dc soluţionare a contestaţ iilor completată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean lasi nr. 364/22.03.2022:
in temeiul art. 182 alin. (1) ş i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind
Codul administrativ. cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Se aprobă modificarea componenţ ei Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, prevăzută în Anexa nr. 2, aprobată prin Hotărărea Consiliului Judeţean
Iasi nr. 69/07.03.2022. în sensul înlocuirii domnului Petnţ Avram în calitate de
Presedinte al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor urmare a incetării dc drept a
mandatului de consilier judeţean prin demisie.
Art.II. Se dcsemnează în calitatc de Presedinte al Comisiei de soluţ ionare a
contestaţiilor aprobată în Anexa nr. 2 la Hotărărea Consiliului Judeţcan lasi
consilier judeţean.
nr. 69/07.03.2022, donmul/doamna
Art.III. Anexa nr. 2 la Hotărârca Consiliului Judeţean Iaşi 69 din 07.03.2022
privind constituirea Comisiei de evaluare şi selectionare a programelor, proiectelor in
domeniul sportului precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţfilor, se modifică şi se
inlocuieste cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta Ifotănire.
Art.IV. Celelalte prevederi ale I lotărârii Consiliului Judeţean Iaşi
nr. 69/07.03.2022 rămăn neschimbate.

Art.V. Se incredinţează cu duccrea la indeplinire a prevederilor prezentei I lot ărări
consilierii judcţeni desemnaţ i în comisiile prevăzute la Anexa nr. 2.
Art.VI. Prezenta Hotărăre va fi comunicată în copie:
a) Instituţ iei Prefectului Judeţ ului laşi.
b) Biroului Contractarc Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea
Civilă, Organizaţii şi Fundaţ ii din cadrul Consiliului Judeţean laşi.
c) Direcţ iei Economicc din cadrul Consiliului Judeţ ean laşi.
d) Persoanelor nominalizate în Anexa nr. 2 din prezenta Hotărăre,
Art.VII. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va
asigurată de că tre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu
atribuţii în acest sens.
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Raport de specialitate
la proiectul de hotără re pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotă ră rea Consiliului
Judeţean Iaşi nr. 69/07.03.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare şi
selecţ ionare a programelor, proiectelor şi acţiunilor in domeniul sportului în
vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice,
precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Având în vedere prevederilc Hotărârii Consiliului Judelean Iaşi nr. 69 din
07.03.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare si selecţionare a programelor,
proiectelor în domeniul sportului precum şi a Comisiei de soluţ ionare a contestaţiilor
completată prin Dispoziţ ia Pre5edintelui Consiliului Judeţean Iaşi nr. 364/22.03.2022:
Având în vedere demisia domnului Pctru Avram din functia de consilier judeţcan
înregistrată la Consiliul Judeţean Iaş i sub nr. 25439/22.06.2022:
Având in vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanfarilor nerambursabile din . fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de
interes general, cu modtficarile si completările ulterioare. potrivit cărora: ..Atribuirea
contractelor de finantare nerambursabilă se . face exclusiv pe baza selectiei publice de
proiecte, p-ocedură care permite atribuirea unui contram de Jinantare nerambursabilă
din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o conasie
[.../... Precizăm faptul că plenul sedintei Consiliului Judeţean Iaş i va desemna din rândul
consilierilor judeţeni in conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţcan
Iaş i nr. 69107.03.2022 un Presedinte al Comisiei de soluţ ionare a contestaţiilor.
Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat, prezentul proiectul de hotărâre
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotără rea Consiliului Judeţean Iaşi
nr. 69/07.03.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a
programelor, proiectelor şi acţ iunilor în domeniul sportului în vederea atribuirii
contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi a Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor, care in forma prezentată îl supunem spre aprobare.
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Referat de aprobare
la proiectul de hotără re pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judetean laş i nr. 69/07.03.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare si
selecţ ionare a programelor, proiectelor şi acţ iunilor în domeniul sportului in
vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice,
precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Prezentul referat de aprobarc are la bază prevederile art. 6 alin. (3) si art. 30
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
rcprezentând instrumentul de prezentare si motivare a Proiectului de Hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeteanlaş i nr. 69/07.03.2022 privind
constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a programelor, proiectelor si acţ iunilor
în domeniul sportului in vederea atribuirii contractelor de finanţarc nerambursabilă din
fonduri publice, precum si a Comisiei de soluţ ionare a contestatiilor.
Având în vedere prevederile Ilotărării Consiliului Judeţean lasi nr. 69 din
07.03.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a programelor,
proiectelor în domeniul sportului precum si a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
completată prin Dispoziţ ia Presedintclui Consiliului Judetean lasi nr. 364,22.03.2022;
Având in vedere demisia domnului Petru Avram din funcţia de consilier judeţean
inregistrată la Consiliul Judeţean laşi sub nr. 25439122.06.2022;
Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 35012005 privind regimul
Jinantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiatti nonprolit de
interes general. cu modtficarile şi completările ulterioare, potrivit cărora: „Atribuirea
contractelor de finantare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selectiei publice de
proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de linantare nerambursabilă
din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie
Comisiile vor fimetiona si vor respecta procedura evaluării şi a selectionării. asa cum
este prevăzută in Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor si în Ghidul
solicitantului privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Judetului laşi a programelor.
proiectelor si acţiunilor în domeniul sportului;
in considerarea regulii juridice potrivit căreia modificarea actului administrativ de
autoritate de către autoritatea care 1-a adoptat se face prin adoptarea unui act de acelasi
nivel; cu condiţ ia respectării aceleiasi metodologii de tehnică legislativă.

Pentru considerentele de mai sus, supunem spre aprobare în forma prezentata.
prezentul proicctul dc hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean lasi nr. 69/07.03.2022 privind constituirea Comisiei de
evaluare si selecţionare a programelor, proiectelor si acţiunilor în domeniul
sportului în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din
fonduri publice, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Anexa nr.2
2022

la Hotărârea Consiliului Judeţean Iasi nr.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor

Nume/prenume

Nr.
crt.
I

Funcţia

Calitatea in
cadrul comisiei

Consilier Judeţean

Presedinte

2.

Dl. Ursanu Radu-Ionel

Consilier Judeţean

Membru

3.

Dl. Manolache Mircea

Consilier Judeţean

Membru

4.

Dl. Bogdan Mihail

Consilier judetean

Membru
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