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Comisia de solutionare a contestatiilor rezultatului selectiei de proiecte culturale Si
proiecte sociale in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabile din fonduri
publice in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 i Legii nr. 350/2006, constituita
prin Hotarfirea Consiliului Judetean nr.159 din data 25.04.201, a procedat in data de 14
mai 2018, la sediul Consiliului Judetean Ia0, la solutionarea contestatiilor rezultatelor
evaluarii selectiei proiectelor culturale si proiectelor sociale in cadrul Programului
pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2018 din bugetul Judetului Iasi Consiliul Judetean
pentru activitati nonprofit de interes judetean, (exclusiv pentru
proiecte culturale, proiecte socialei activitati de tineret), conform prevederilor Legii nr.
350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activiteiti nonprofit de interes general, cu modificeirile completeirile ulterioare
Legii
tinerilor nr. 350/2006, aprobat de Consiliul Judetean Iasi in acest scop prin Hoteircirea nr.
77/20.02.2018, (1111)A cum u rmeaza:
1. Asociatia CULTURALED - numar de inregistrare 14182/08.05.2018,
a) Din analiza bugetului prezentat de Asociatie in Anexa 2.1B s-a constatat faptul ca
cheltuielile de personal depa§esc limita procentului de 20% din totalul finantarii
nerambursabile acordate prevazuta la art. 18 alin.(3) din Ghidul solicitantului - motiv pentru
care contestatia este RESPINSA.
2. Asociatia Universul Prieteniei - numar de inregistrare 14551/10.05.2018,
a) Din analiza bugetului prezentat de Asociatie in Anexa 2.1B s-a constatat faptul ca
cheltuielile de masa ale participantilor §i/sau invitatilor depa'§esc limita procentului de 20%
din totalul finantarii nerambursabile acordate prevazuta la art. 18 alin.(3) din Ghidul
solicitantului - motiv pentru care contestatia este RESPINSA;
b) Cheltuiala de masa propusa de Asociatie depa§e§te plafonul, iar diferenta nu este
identificata in alts coloand din buget ca find acoperita;
c) Modificarea/inlocuirea Anexei nr. 2.1B — Bugetul detaliat pe tipuri de cheltuieli,
surse de finantare, revizuita, depusa de Asociatia Universul Prieteniei, ()data cu contestatia
nr. 14551/10.05.2018, este tardiva conform prevederilor art. 24 pct. 20, coroborate cu art. 3
lit. d) — respectarea princi piul tratamentului egal din Ghidul solicitantului- motiv pentru care
contestatia este RESPINSA.
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3. Asociatia Harmony - numar de inregistrare 14395/09.05.2018,
a) S-a constatat faptul ca cheltuielile de mass ale participantilor i/sau invitatilor
prezentate de catre Asociatie in Anexa 2.1C nu depa§esc cuantumul prevazut la art. 20
alin.(1) lit.e) §i alin.(3) din Ghidul slicitantului, respectiv 10% din totalul finantarii
nerambursabile acordate - motiv pentru care se ADMITE acest punct din contestatie;
b) Din analiza bugetului prezentat de Asociatie in Anexa 2.1C s-a constatat faptul ca
cheltuielile de personal, respectiv ale managerului de proiect, deparsc 10% din totalul
finantarii nerambursabile acordate - motiv pentru care contestatia este RESPINSA;
c) S-a constatat faptul ca este tardiva modificarea/inlocuirea Anexei nr. 2.1C —
Bugetul detaliat pe tipuri de cheltuieli, surse de finaniare, revizuitA, depusa de Asociatia
Harmony, o data cu contestatia nr. 14395/09.05.2018, conform prevederilor art. 24 pct. 20
coroborate cu art. 3 lit. d) — respectarea principiului v*tratamentului egal din Ghidul
solicitantului- motiv pentru care contestatia este RESPINSA.
4. Fundatia Ancora Salvarii- numar de inregistrare 14319/09.05.2018.
a) S-a constatat faptul ca din documentatia mai sus mentionata lipse§te formularul 2C Bugetul General al Proiectului, iar din opisul depus de Fundatie rezulta ca cele cloud Anexe
2C si 2.1C totalizeaza 1 paging;
b) S-a constatat faptul ca in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Ghidul
solicitantului, nedepunerea tuturor documentelor de calificare solicitate la alin.(1) al acelui*
articol 25, cu exceptia punctelor k) - Certificatele de Atestare Fiscala §i 1)- dovada contributiei,
duce la respingerea documentatiei depuse, pentru neconformitate administrative - motiv
pentru care lipsa Anexei 2C — Bugetul general al proiectului din documentatia Fundatiei
Ancora Salvarii nr. 10967/10.04.2018 duce la RESPINGEREA contestatiei.
Toate Hotararile Comisiei de solutionare a contestatiilor s-au luat in unanimitate
de catre membrii acesteia.
Comisia de solutionare a contestatiilor in vederea atribuirii contractelor de
finantare nerambursabile din fonduri publice, conform Legii nr. 350/2005 Si Legii
350/2006 desemnata prin Hotarfirea Consiliului Judetean nr.159 din data 25.04.2018,
cu modificarile Si completarile ulterioare
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Membri: dl. Danga Sorin Marius
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— consilier judetean;
— consilier judetean;
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Intocmit,
Irina Hovirneanu
Biroul Relatii Publice, Monitcorul ficial,
Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judet
i Presa
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