
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 90/2020 
pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Vaslui nr.38/2020 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile 
cultură, culte, social şi sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea 

nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2020 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexelor 

nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.38/2020 privind aprobarea 
Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social şi sport din cadrul 
Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de 
interes local pentru anul 2020 nr.9113/18.06.2020; 

- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 9118/18.06.2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 38/2020 privind aprobarea 
Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social şi sport din cadrul 
Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de 
interes local pentru anul 2020; 

- raportul final de evaluare și selecție al Comisiei pentru gestionarea 
Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de 
interes local pentru anul 2020 nr. 9052/17.06.2020; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 
disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană și Comisia pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, 
culte și sport; 

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. – În anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 38/2019 
privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social şi sport 
din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
nonprofit de interes local pentru anul 2020, alineatul 2 al Capitolului II „Sprijinul 
financiar acordat de autoritatea finanţatoare – Unitatea Administrativ – Teritorială 
Judeţul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui” se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Suma totală alocată pentru Program în anul 2020 este: 
- pentru domeniul cultură 110.698,80 lei, din care : 

 suma de 93.038,80 lei dedicată organizațiilor cu experiență, respectiv 
cele  care au mai primit finanţare de la Consiliul Județean Vaslui; 

 suma de 17.660,00 lei dedicată organizațiilor debutante, respectiv cele 
care nu au mai primit finanţare de la Consiliul Județean Vaslui. 

- pentru domeniul culte 49.156,00 lei.” 
Art.II. – În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 38/2019 

privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social şi sport 
din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 



nonprofit de interes local pentru anul 2020, alineatul 2 al Capitolului II „Sprijinul 
financiar acordat de autoritatea finanţatoare – Unitatea Administrativ – Teritorială judeţul 
Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui” se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Suma totală alocată pentru Program în anul 2020 este: 
- pentru domeniul social - 20.000,00 lei, din care: 

 suma de 20.000,00 lei dedicată organizațiilor cu experiență, respectiv 
cele  care au mai primit finanţare de la  Consiliul Județean Vaslui; 

 suma de 0 lei dedicată organizațiilor debutante, respectiv cele care nu au 
mai primit finanţare de la Consiliul Județean Vaslui.” 

Art.III. – În anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 38/2019 
privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social şi sport 
din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
nonprofit de interes local pentru anul 2020, alineatul 2 al Capitolului II „Sprijinul 
financiar acordat de autoritatea finanţatoare – Unitatea Administrativ – Teritorială judeţul 
Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui” se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Suma totală alocată pentru Program în anul 2020 este: 
- pentru domeniul sport – 115.212,71 lei, din care: 

 suma de 76.180,70 lei dedicată organizațiilor cu experiență, respectiv 
cele  care au mai primit finanţare de la  Consiliul Județean Vaslui; 

 suma de 39.032,01 lei dedicată organizațiilor debutante, respectiv cele  
care nu au mai primit finanţare de la Consiliul Județean Vaslui.” 

Art.IV.- Celelalte prevederi ale anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Vaslui nr. 38/2019  rămân neschimbate. 

Art.V. - Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ 
revine Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

Art. VI. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general 
al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui în 
vederea exercitării controlului de legalitate, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
 

            Vaslui, 25 iunie 2020 
 

       PREȘEDINTE, 
                                Dumitru Buzatu 
 

       Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                     Diana-Elena Ursulescu  
                                                                       

 


