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HOTĂRÂREA nr. 50 
privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte 

depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a 
activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a Ghidurilor 
Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret 

 
 

  Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.  

2756/21.02.2022; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 2805/21.02.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia 
pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe 
şi integrare europeană, Comisia pentru protecție socială, protecție copii, învățământ, 
sănătate și familie, cultură, culte, sport și activități de tineret; 

în conformitate cu prevederile: 
- art.173 alin.(1) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 
- Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea 

din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 49/2022 privind aprobarea 
Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de 
interes public local pentru anul 2022; 

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.1. - Se aprobă Metodologia de evaluare și selecție a propunerilor de 
proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a 
activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, conform anexei nr.1. 

Art.2. - Se aprobă Ghidul Solicitantului pentru domeniile cultură și culte din 
cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit 
de interes local pentru anul 2022, prevăzut în anexa nr.2. 

Art.3. - Se aprobă Ghidul Solicitantului pentru domeniul social din cadrul 
Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de 
interes local pentru anul 2022, prevăzut în anexa nr.3. 



Art.4. - Se aprobă Ghidul Solicitantului pentru domeniul sport din cadrul 
Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de 
interes local pentru anul 2022, prevăzut în anexa nr.4. 

Art.5. - Se aprobă Ghidul Solicitantului pentru domeniul activități de tineret 
din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților 
nonprofit de interes local pentru anul 2022, prevăzut în anexa nr.5. 

Art.6. - Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7. - Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ 

revine președintelui consiliului județean, Comisiei de gestionare a Programului și 
Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

Art.8. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
președintelui consiliului județean, Comisiei de gestionare a Programului, Direcției 
Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și 
se va publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
 

                                                                                      Vaslui, 22 martie 2022 
 
 
 

                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu            
     
 
 

                                                                   Contrasemnează, 
                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,                
         0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
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