
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.12/2006 
 

privind aprobarea Programului judeţean pentru acordarea de finanţări nerambursabile a 
activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2006 

 
 având în vedere necesitatea promovării în anul 2006 a unor acţiuni şi programe de interes 
public general, la nivel judeţean, în domeniile cultură şi sport ; 
 având în vedere dispoziţiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general ; 
 în temeiul dispoziţiilor art.104 alin.(1) lit. n) şi art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul judeţean Vaslui ; 
         

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Articol unic – Se aprobă Programul judeţean pentru acordarea de finanţări nerambursabile a 

activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

                                                               Vaslui, 28 februarie  2006 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                               Contrasemnează: 
                                                                                                                         Secretar general al judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                          Gheorghe Stoica 



Anexă la 
Hotărârea nr.12/2006 

 
Programul judeţean 

de sprijinire a activităţilor nonprofit de interes general 
pe anul 2006 

 
(1) Autoritatea finanţatoare 
Consiliul Judeţean Vaslui, în temeiul calităţii sale de ordonator principal de credite, acordă finanţări 
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general. Domeniile de intervenţie selectate sunt cele care nu au beneficiat de finanţări nerambursabile 
din fonduri ale Uniunii Europene. 
(2) Scopul Programului  
Scopul programului este dezvoltarea activităţii culturale şi sportive în judeţul Vaslui. 
(3) Obiectivul general  
Obiectivul general al Programului este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor judeţului Vaslui, prin 
susţinerea iniţiativelor organizaţiilor neguvernamentale de antrenare a cetăţenilor în activităţi 
sociale, care să asigure dezvoltarea fizică şi intelectuală armonioasă a acestora. 
(4) Obiectivele specifice  
Obiectivele specifice ale Programului sunt : 

• -stimularea dezvoltării armonioase a locuitorilor judeţului Vaslui, prin încurajarea participării 
acestora la activităţi sportive ; 

• -stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în valorificarea potenţialului cultural al 
judeţului Vaslui; 

• -stimularea participării locuitorilor judeţului Vaslui la viaţa culturală, prin diversificarea 
ofertei culturale. 

(5) Beneficiarii direcţi  
Beneficiarii direcţi ai Programului sunt : 

 organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG 26/2000, modificată şi aprobată prin Legea 
246/2005, cu activitate în domeniul educaţiei fizice, sportului şi culturii; 

 organizaţii non-profit, constituite potrivit prevederilor Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi 
sportului, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în Registrul sportiv şi 
posesoare ale Certificatului de indentitate sportivă. 

(6) Beneficiarii indirecţi 
Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii judeţului Vaslui, participanţi la activităţi culturale 
şi sportive. 
 
(7) Durata  
Durata Programului  este 1.01.2006-31.12.2006. 
 
(8) Bugetul Programului  
Suma totală alocată pentru Program în anul 2006 este de 500.000 lei RON. 
 
(9) Procedura aplicată  
Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui 
contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul judeţean Vaslui şi beneficiar, în urma 
aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte. 
 
(10) Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 



Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: 
• libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce 

desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condiţiile Legii 
350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general; 

• eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a 
criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare 
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

• transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare 
la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

• tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a 
criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană 
fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui 
contractul respectiv; 

• excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes regional 
nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi 
autoritate finanţatoare; 

• neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei 
activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de 
finanţare; 

• cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de 
minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului. 

•  
(11) Comisia de gestionare a Programului  
În vederea gestionării Programului, se constituie Comisia pentru gestionarea Programului 
judeţean de sprijinire a activităţilor nonprofit de interes general, denumită în continuare Comisia, 
cu următoarea componenţă : 
Preşedinte- un vicepreşedinte al consiliului judeţean; 
membri-  

• un funcţionar public din  cadrul Direcţiei de administraţie publică ; 
• un funcţionar public din cadrul Direcţiei dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii      

internaţionale ; 
• un funcţionar public din cadrul Direcţiei economice ; 
• un funcţionar public din cadrul Biroului contabilitate. 

Secretar- un funcţionar public din cadrul compartimentului licitaţii şi contractări al Direcţiei tehnice 
Membrii Comisiei vor fi desemnaţi prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui. 
 
(12) Atribuţiile Comisiei  
Atribuţiile Comisiei sunt următoarele : 

• elaborarea Ghidului solicitantului, care va cuprinde condiţiile de eligibilitate a solicitanţilor, 
proiectelor, activităţilor şi cheltuielilor, cerinţele minime pentru calificare, sumele minime şi 
maxime care pot fi solicitate, contribuţia solicitantului la finanţarea proiectului, criteriile de 
evaluare şi selecţie a proiectelor, instrucţiuni privind datele limită care trebuie respectate şi 
formalităţile care trebuie îndeplinite ; 

• elaborarea formatului standard pentru cererea de finanţare, a formatului contractului de 
finanţare şi a altor formulare necesare ; 

• primirea, evaluarea şi selectarea proiectelor ce vor fi finanţate; 
• asigurarea publicităţii şi transparenţei Programului. 

(13) Prevederi finale 



În termen de 30 de zile de la publicarea Programului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, 
Comisia va elabora Ghidul solicitantului, formatul standard pentru cererea de finanţare şi pentru 
contractul de finanţare, precum şi orice alte formulare necesare. 
Anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi publicat în două cotidiane de interes local şi pe site-
ul autorităţii publice finanţatoare, www.consiliu.vaslui.ro 
Documentele menţionate mai sus vor fi făcute publice pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui şi vor fi 
puse la dispoziţie tuturor persoanelor interesate. 
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