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ANUNT DE PARTICIPARE
Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi in baza art. 16 din Legea nr. 350/2005
privind regimul finantdrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati
nonprofit de interes general face cunoscutA intentia de atribuire a contractelor de
finantare nerambursabila in anul 2020 pentru Sesiunea de selectie a proiectelor sociale
in baza Programului pentru acordarea de finantdri nerambursabile in anul 2020, aprobat prin
HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr.141/18.03.2020 §i publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei partea a VI-a nr.56/27.03.2020.
1. Autoritatea Finantatoare: Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi; Bd. Stefan cel
Mare si Sfant nr.69- Iasi; e-mail: ghiseu.unic Icc.ro; fax: 0232- 210336; tel: 0232235100.
2. Programul pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2020, aprobat
prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 141/18.03.2020 §i publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei partea a VI-a nr.56/27.03.2020 se adreseaza cu prioritate proiectelor
sociale care vizeaza combaterea si tratarea infectarii cu coronavirusul SARS si
COVID-19 si/sau diminuarea, inlaturarea efectelor negative cauzate in randul
populatiei de infectarea cu coronavirusul SARS si COVID-19, urmarind totodata si
stimularea/spriiinirea voluntarilor care sunt implicati in aceste activitati.
3. Reglementarile legale privind acordarea de finantare nerambursabild pentru
Sesiunea de selectie a proiectelor sociale, in baza Programului pentru acordarea de fmantdri
nerambursabile in anul 2020, aprobat prin HotArarea Consiliului Judetean Iasi
nr.141/18.03.2020, respectiv: temeiul legal, principiile de atribuire a contractelor de
finantare nerambursabild, criteriile de eligibilitate a solicitantilor, proiectelor §i cheltuielilor,
procedura de depunere a cererilor de finantare nerambursabild, modalitatea de selectie a
proiectelor si criteriile de evaluare sunt prevazute in Ghidul solicitantului aprobat prin
Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.158 din 27.04.2017 cu modificarile aduse de
HotArArea Consiliului Judetean Iasi nr.141/18.03.2020, afisate pe site-ul oficial al
autoritatii finantatoare, in cauzA Consiliului Judetean Iasi, www.icc.ro la sectiunea
Program finantari Legea 350/2005.
4. Suma disponibild de 300.000 lei este repartizatA in anul 2020, integral pentru
proiecte sociale, cu prioritate proiectelor sociale care vizeaza combaterea si tratarea
infectarii cu coronavirusul SARS si COVID-19 si/sau diminuarea, inlaturarea
efectelor negative cauzate in randul populatiei de infectarea cu coronavirusul SARS

si COVID-19, urmarind totodata si stimularea/sprifinirea voluntarilor care sunt
implicati in aceste activitati.
5. Data limita de depunere a documentatiilor este 5 mai 2020, ora 16" la sediul
autoritatii contractante, Consiliul Judetean Iasi.
6. Evaluarea si selectionarea proiectelor in vederea obtinerii finantarilor
nerambursabile se va face de catre Comisia de evaluare si selectionare a proiectelor
constituita prin Hotarfire a Consiliului Judetean Iasi, conform prevederilor Ghidului
solicitantului aprobat prin HCJ Iasi nr. 158/27.04.2017 modificat si completat cu HCJ
Iasi nr. 141/19.03.2020, a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, coroborate cu
prevederile Legii nr.98/19.05.2016 privind achizitiile publice, cu modificarile §i
completarile ulterioare, respectiv in intervalul 6 mai — 15 mai 2020, avand in vedere
domeniul si prioritatea Programului.
7. Durata finantarii — anul 2020.
8. 0 sesiune de selectie a proiectelor sociale.
9. Perioada de implementare a proiectelor - intervalul cuprins intre data semnarii
contractului de finantare cel tarziu 3 noiembrie 2020.
10. Beneficiarul este obligat sä le depuna la sediul Autoritatii Finantatoare Raportul
final de activitate §i Raportul financiar, in termen de cel mult 15 de zile de la terminarea
activitatii (termen maxim de depunere 17 noiembrie 2020), conform programului de lucru
inscris la art. 22 alin. (8) din Ghidul solicitantului coroborate
al Consiliului Judetean
cu prevederile art. 2 alin.(1) *i (2) din Hotararea Consiliului Judetean
nr. 141/18.03.2020.
11. Ultima tran*a va fi acordata. pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2020.
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