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ANUNT
privind anularea procedurii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila —
Sesiune a II- a de selectie - proiecte de tineret, pe anul 2016,
Programului
pentru
acordarea de finanlari nerambursabile in anul 2016 din bugetul Judetului - Consiliul Judetean
a
pentru activitati nonprofit de interes judetean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale, activitati de
tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimulfinanterilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modfficeirile si completarile ulterioare Legii tinerilor nr.
350/2006, aprobat de Consiliul Judetean la.,s1 in acest stop prin Hoteireirea nr. 46/26.02.2016
Avand in vedere:
- Procesul verbal nr. 31929/26.10.2016 al Comisia de evaluare si selectionare a proiectelor in
vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabile din fonduri publice, conform Legii nr.350/2005,
desemnata prin Hotardrea Consiliului Judetean nr. 226 din 28.09.2016;
- Anuntul de participare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 82/27 aprilie 2016, in care este
prevazut termenul de evaluare 31-23 iunie 2016;
- faptul ca, comisia s-a intrunit in sedinta in data de 30.09.2016;
- faptul ca activitatea prezentei comisii, din motive independente de aceasta, nu se poate desfasura in
conditii de legalitate, termenul prevazut in Anuntul de participare pentru evaluarea proiectelor neflind
respectat si neexistand posibilitatea de a stabili un nou termen sau de a-1 prelungi pe cel initial, deoarece a
fost constituita la data de 28.09.2016, prin adoptarea de catre plenul Consiliului Judetean Iasi a Hotardrii
nr. 226;
- perioada de implementare a proiectelor care trebuie sd fie pana cel tarziu 4 noiembrie 2016;
- faptul ca nu poate fi respectat principiul neretroactivitatii;
- prevederile 209 alin.(1) lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
„ (1) Autoritatea contractantei are obligatia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achizitie publicei in urmeitoarele cazuri:
b) data abateri grave de la prevederile legislative afecteazei procedura de atribuire sau data este
imposibila 1ncheierea contractului."
Consiliul Judetean Iasi anuleazil procedura de atribuire a contractelor de finantare
nerambursabila — Sesiune a II- a de selectie - proiecte de tineret, pe anul 2016, a
Programului pentru acordarea de finanteiri nerambursabile in anul 2016 din bugetul Judetului - Consiliul Judetean
pentru activitati nonprofit de interes judelean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale, activitati de
tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanteirilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificeirile si completarile ulterioare fi Legii tinerilor nr.
46/- 02.2016
350/2006, aprobat de Consiliul Judetean Iasi in acest stop prin Hot&
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