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ANUNT DE PARTICIPARE
Judetul 1110 - Consiliul Judetean Iaqi in baza art. 16 din Legea r. 350/2005
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pe tru activitati
nonprofit de interes general face cunoscuta inten is de atribuire a co tractelor de
s roiectelor
finan are nerambursabila in anul 2018 •entru Sesiunea de selec ie
culturale, proiectelor sociale si proiectelor de tineret in baza Progr. ului pentru
acordarea de finantari nerambursabile in anul 2018, aprobat prin Hotarar:-: Consiliului
Judetean Iasi nr.77/20.02.2018 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei • artea a VI-a
nr.37/27.02.2018.
1. Autoritatea Finantatoare: Judetul Iasi - Consiliul Judetean laqi; d. Stefan eel
Mare si Stint nr.69- Iaqi; e-mail: ghiseti.unic(aAcc.ro; fax: 0232- 2103 6; tel: 0232235100.
2. ReglementArile legale privind acordarea de finantare nerambur &Ali pentru
Sesiunea de selectie a proiectelor culturale, proiectelor sociale si a proiectelo de tineret, in
baza Programului pentru acordarea de finangari nerambursabile in anul 2018 aprobat prin
HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr.77/20.02.2018, respectiv temeiul legal, rincipiile de
atribuire a contractelor de finantare nerambursabilA, criteriile de eligibilitate a solicitantilor,
proiectelor si cheltuielilor, procedura de depunere a cererilor de fmantare ne ambursabilA,
modalitatea de selectie a proiectelor si criteriile de evaluare sunt prevAzute in Ghidurile
solicitantului aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.158 din .04.2017 cu
modifickile aduse de HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr.77/20.02.2018, a 'sate pe
— la
ul oficial al autoritatii finantatoare, in cauza Consiliului Judetean Iasi, wA.\
sectiunea Program finantari Legea 350/2005.
3. Suma disponibilA de 375.000 lei, repartizatA dupA cum urmeaza:
a) 100.000 lei pentru proiecte culturale;
b) 175.000 lei pentru proiecte sociale;
c) 100.000 pentru activitati de tineret in baza proiectelor depuse de catre
aceqfia.
4. Data timid,* de depunere a documentatiilor este 11 aprilie 2018, ora 16" la
sediul autoritatii contractante, Consiliul Judetean
5. Evaluarea si selectionarea proiectelor in vederea obtinerii I finantarilor
nerambursabile se va face de catre Comisiile de evaluare si selectionare a proiectelor
constituite prin Hotararile Consiliului Judetean Iaqi nr.226/28.09.2016 si
nr.180/17.05.2017, conform prevederilor. Ghidurilor solicitantului aprob to prin HCJ
Iaqi nr. 158/27.04.2017 si nr.77/20.02.2018, Legii nr. 350/2005 pri ind regimul
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonpr fit de interes
general, coroborate cu prevederile Legii nr.98/19.05.2016 privind achizitii e publice, cu
modifickile si completArile ulterioare, Legii tinerilor nr.350/2006, in "25 de zile de la
data deschiderii ofertelor...cu posibilitatea in cazuri temeinic motivate, de a prelungi o
singurti datii perioada de evaluare", respectiv in intervalul 12 aprilie — 7 ai 2018.

6. Durata finantarii — anul 2018
0 sesiune de selectie a proiectelor pentru toate domeniile: proiecte culturale,
proiecte sociale, activititi de tineret.
Perioada de implementare a proiectelor - intervalul cuprins intre data semnarii
contractului de finantare §i cel tarziu 3 noiembrie 2018;
Beneficiarul este obligat sd le depuna la sediul AutoritAtii Finantatoare Raportul fmal de
activitate §i Raportul financiar, in termen de cel mult 15 de zile de la terminareit activitatii
(termen maxim de depunere 17 noiembrie 2018), conform programului I - lucru al
Consiliului Judetean Iasi inscris la art. 22 alin. (8) din Ghidurile solicitantului coroborate
Iasi nr.
cu prevederile art. 2 alin.(1) si (2) din Hofararea Consiliului Judete
77/20.02.2018.
Ultima tran0 va fi acordata pans cel tarziu la data de 15 decembrie 2018.
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