
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 5109 din 08.04.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _______ 
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a 

activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2021 
 

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

5109/08.04.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului 

de specialitate al consiliului județean nr. 5146/08.04.2021; 
- 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 și Comisia pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, culte și 
sport; 

în conformitate cu prevederile: 
      - art. 173 alin.(1) lit.d), lit.f) și alin.(5) 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; 

- Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din 
fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările 
ulterioare; 
      - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. _______/2021 privind aprobarea bugetului 
local al județului Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024; 

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

Consiliul Județean Vaslui  
      H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. – (1) Se aprobă Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a 

activităților nonprofit de interes public local pentru anul 2021, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Programul menționat la alin. (1) va fi publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului local al județului. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ revine 
președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
președintelui consiliului județean, Direcției Economice și Direcției Dezvoltare și 
Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și se va 
publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

                   Vaslui, ___ aprilie 2021 
  PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu                                                    Avizat pentru legalitate:                  

            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
         Diana – Elena Ursulescu 

 
 

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
       este necesar votul majorității absolute. 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

Director executiv, 
Mihaela Dragomir  

 
 

http://www.cjvs.eu/
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                                                             Anexă 
                                             la Hotărârea nr. ___ /2021 

 
 

Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă  
a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2021 

 
 
 

I. Scop și definiţii 

Unitatea administrativ – teritorială Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, 
în temeiul calităţii sale de autoritate finanţatoare, 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, cu modificările şi completările ulterioare.  

Domeniile de intervenţie selectate sunt: cultură, culte, social și sport. 
 

(1) Scopul Programului  
Scopul programului constă în stimularea persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu 

activitate în domeniul culturii, cultelor, serviciilor sociale şi sportului, pentru realizarea 
unor obiective de interes public local. 

(2) Obiectivele Programului  
 Obiectivul general al Programului este încurajarea participării active a cetăţenilor la 
viaţa socială, religioasă, culturală și sportivă a comunităţii. 
 Obiectivele specifice ale Programului : 

a) stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în valorificarea şi promovarea 
potenţialului cultural al judeţului Vaslui; 

b) stimularea participării și creșterea accesibilității locuitorilor judeţului Vaslui la viaţa 
culturală, prin diversificarea ofertei culturale; 

c) stimularea implicării organizaţiilor non-guvernamentale în activităţi destinate copiilor 
şi tinerilor din județul Vaslui pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi prevenirea 
consumului de droguri şi substanţe psihoactive; 

d) întărirea rolului organizaţiilor non-guvernamentale în sprijinirea copiilor și tinerilor 
proveniţi din familii defavorizate, aflați în situații de risc, pentru 
înlăturarea/diminuarea efectelor sărăciei; 

e) întărirea capacităţii organizaţiilor non-guvernamentale de prevenire a violenţei în 
familie; 

f) stimularea implicării organizaţiilor non-guvernamentale în activităţi ce privesc 
îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilități și a 
persoanelor fără adăpost; 
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g) valorificarea aptitudinilor individuale ale sportivilor din judeţul Vaslui într-un sistem 
organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă 
şi obţinerea de rezultate bune la concursuri naţionale şi internaţionale; 

h) menţinerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor din 
județul Vaslui, prin încurajarea practicării activităților fizice și sportive; 

i) dezvoltarea infrastructurii sportive prin modernizarea și întreținerea acesteia, 
respectarea condițiilor de acces și securitate în conformitate cu legislația și 
regulamentele în vigoare; 

j) premierea și recompensarea unor rezultate sportive, încurajarea practicării sportului 
de performanță; 

k) întărirea rolului cultelor religioase, recunoscute de lege, în viaţa socială şi culturală a 
comunităţii. 

 
(3) Definiții 
Conform legii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o 
persoană juridică; 
b) autoritate finanțatoare – UAT JUDEȚUL Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui; 
c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în 
urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; 
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea 
nerambursabilă; 
e) contract de finanțare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între UAT 
JUDETUL Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, în calitate de autoritate finanţatoare, şi un 
beneficiar; 
f) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea 
desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care 
să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul judeţului 
Vaslui; 
g) fonduri publice - sume alocate din bugetul judeţului Vaslui; 
h) solicitant - orice persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de 
proiect. 
 
II. Domeniu de aplicare 

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare 
nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii 
ori fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii. 
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Beneficiarii direcţi  
Beneficiarii direcţi ai Programului sunt: 

a) organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, cu 
activitate în domeniul culturii şi social; 

b) structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport din judeţul 
Vaslui, cu respectarea criteriilor și condițiilor prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 
664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor 
sportive, cu modificările și completările ulterioare;  

c) culte religioase recunoscute conform legii. 
 
Beneficiarii indirecţi 

Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii judeţului Vaslui, participanţi la 
activităţile care fac obiectul proiectelor cu finanțare nerambursabilă. 
 

Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici 
pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit legii, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun 
dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o 
componentă indispensabilă proiectului. Caracterul indispensabil va fi justificat de către 
solicitant, urmând a fi analizat de către comisia de evaluare.  

 

III. Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: 

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce 
desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condiţiile 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general; 

b) 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; 

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

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de 
selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, 
astfel încât orice persoană juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse 
egale de a i se atribui contractul respectiv; 
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e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes 
local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare 
nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; 

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

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

 
IV. Proceduri generale de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 

Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în 
baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Județul Vaslui, prin Consiliul 
Judeţean Vaslui, reprezentat de preşedintele acestuia în calitate de ordonator principal de 
credite, şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte. 

Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activităţile, 
costurile asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori precişi, a căror 
alegere este justificată. 

Evaluarea în sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate cu criteriile 
de evaluare prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru fiecare domeniu finanțat. 

Orice persoană juridică, fără scop patrimonial, care desfăşoară activităţi nonprofit 
menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public județean, are dreptul de a 
participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. 

Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor 
publice alocate anual în bugetul judeţului Vaslui.  

Pentru aceeaşi activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură 
finanţare nerambursabilă de la autoritatea finanţatoare – UAT Județul Vaslui în decursul 
unui an fiscal, conform art.12 alin.(1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În vederea participării la procedura de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte 
autorităţii finanţatoare o declaraţie pe propria răspundere, în care să menţioneze dacă a 
contractat şi alte finanţări nerambursabile de la UAT Județul Vaslui, prin Consiliul Judeţean 
Vaslui, în cursul aceluiaşi an.  

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare 
nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în 
perioada executării contractului. 

Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat. 
UAT Județul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, trebuie să repete procedura de 

selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant. 
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În cazul în care în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunere 
de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare 
nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii. 

În cazul în care, după încheierea contractelor de finanţare nerambursabile cu 
solicitanţii declaraţi câştigători, sumele puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Vaslui  
nu sunt contractate în întregime, autoritatea finanţatoare poate decide organizarea unei noi 
sesiuni de selecţie/redistribuire pe un alt domeniu din cele finanțabile. 
 

Procedura de selecție de proiecte va avea următoarele etape: 
    a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile; 
    b) publicarea anunțului de participare; 
    c) înscrierea candidaților; 
    d) transmiterea documentației; 
    e) prezentarea propunerilor de proiecte; 
    f) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnică și financiară; 
    g) evaluarea propunerilor de proiecte; 
    h) comunicarea rezultatelor; 
    i) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă; 
    j) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare 
nerambursabilă. 
 
V. Comisia de gestionare a Programului  

În vederea gestionării Programului, se constituie, prin dispoziţia preşedintelui 
consiliului judeţean, Comisia pentru gestionarea Programului pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021, denumită în 
continuare Comisia, care va avea un număr de 9 membri, dintre care un președinte și un 
secretar.  

Şedinţele Comisiei sunt conduse de preşedintele desemnat prin dispoziția 
președintelui consiliului județean. Secretarul  Comisiei va publica, pe site-ul Consiliului 
Județean Vaslui, lista cu proiectele selecţionate și lista celor care nu au fost selecționate, 
pe baza punctajului acordat, precum şi motivul respingerii proiectului. 

Comisia ia hotărâri prin votul majorităţii membrilor.  
Comisia se va întruni anual, în mai multe şedinţe, pentru fondurile publice alocate, 

pentru a evalua şi selecta proiectele depuse pentru acordarea finanțărilor nerambursabile 
de la bugetul judeţului sau pentru realocarea sumelor rămase dispobile pe anumite domenii 
după evaluare.  

Comisia are următoarele atribuţii:  
- primește propunerile de proiect și verifică respectarea termenului de depunere a 

acestora; 
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- aprobă procesul-verbal care cuprinde lista cu proiectele selecționate, lista organizațiilor 
neguvernamentale/structurilor sportive și asociațiilor pe ramură de sport/unităților de cult 
care nu au fost selecționate, conform punctajului acordat şi motivul respingerii proiectului; 
-  în cazul admiterii unei contestații, va include în lista proiectelor selecționate pe cele 
admise de comisia de soluționarea a contestațiilor și va aproba noul clasament cu proiectele 
finanțate; 
- stabilește în raport cu punctajului acordat și rezultatul consemnat în procesul-verbal al 
Comisiei de soluționarea a contestațiilor, după caz, pentru fiecare solicitant, suma 
reprezentând finanțarea nerambursabilă ce va fi acordată;  
- propune președintelui Consiliului Județean Vaslui aprobarea listei cuprinzând proiectelor 
selecționate, cu indicarea sumei reprezentând finanțarea nerambursabilă ce se acordă pe 
baza procesului verbal întocmit în urma evaluării; 
- păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei; 
- asigură monitorizarea proiectelor; 
- asigură publicitatea și transparența Programului. 

Comisia are în componență două subcomisii, respectiv: 
a) Subcomisia de evaluare și selecție a proiectelor, formată din: 

- 2 reprezentanți ai Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui; 

- 1 reprezentant al Compartimentului Managementului Calității. 
Atribuțiile specifice ale subcomisiei sunt: 

- analizează conținutul documentației depuse, în vederea respectării de către solicitanți a 
condițiilor legale pentru acordarea finanțării nerambursabile;  

- examinează, evaluează și notează proiectele ce vor fi finanțate, conform prevederilor 
ghidurilor de finanțare;  

- stabilește ierarhia proiectelor în funcție de valoare, importanța sau reprezentativitatea 
acestora, pe baza punctajului acordat;  

- în urma evaluării şi selectării proiectelor, întocmește un proces-verbal care cuprinde 
lista cu proiectele selecționate, lista proiectelor care nu au fost selecționate, conform 
punctajului acordat, precum şi motivul respingerii proiectului. 

 La baza procesului evaluare și selecție va sta o Metodologie de evaluare și selecție a 
propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea 
nerambursabilă a activităților non-profit de interes local pentru anul 2021, aprobată prin 
hotărâre a consiliului județean, împreună cu Ghidurile solicitantului.  

b) Subcomisia de monitorizare a proiectelor finanțate, formată din: 
- 3 reprezentanți ai Direcției Dezvoltare și Cooperare; 
- 1 reprezentant al Direcției Economice. 

Atribuțiile specifice ale subcomisiei sunt următoarele: 
- monitorizează contractele de finanțare nerambursabilă atribuite ca urmare a procesului de 
selecție, în concordanță cu contractul de finanțare, cererea de finanțare aprobată, 
urmărind realizarea activităților, respectarea indicatorilor asumați prin proiect și 
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respectarea cerințelor Ghidului solicitantului din domeniul pentru care a primit finanțare 
aplicantul; 
- asigură respectarea prevederilor art.37 alin.(2)-(4) din Legea nr. 350/2005. 
 
VI. Comisia de soluționare a contestațiilor 

 
Comisia de soluționarea a contestațiilor va fi numită prin dispoziția președintelui 

consiliului județean și va avea un număr de 3 membri, dintre care un Președinte. 
Comisia are următoarele atribuţii:  
- soluționează contestațiile depuse în termen de candidați, cu privire la rezultatul 

selecției; 
- analizează, respinge sau admite contestațiile depuse în termen de candidați, cu 

privire la rezultatul selecției, după caz; 
- întocmește un proces-verbal privind aspectele analizate în care consemnează în 

mod obligatoriu punctajul în baza căruia este admisă sau respinsă contestația; 
- în cazul admiterii uneia sau a mai multor contestații, comunică rezultatul 

consemnat în procesul-verbal către Comisia pentru gestionarea Programului, care va include 
în lista proiectelor selecționate pe cele admise de Comisia de soluționare a contestațiilor, în 
vederea stabilirii sumelor reprezentând finanțarea nerambursabilă în raport cu punctajul 
acordat; 

- înaintează, prin intermediul secretarului, rezultatele contestațiilor și le publică pe 
site-ul Consilului Județean Vaslui. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cazul depunerii unor contestaţii, va fi 
convocată imediat, având termen de soluționare 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. 

  Secretariatul subcomisiilor Comisiei de gestionare a Programului și al Comisiei 
de soluționare a constestațiilor este asigurat de secretarul Comisiei de gestionare a 
Programului. 

 
VII.  Bugetul și durata Programului  

Suma totală alocată pentru Program în anul 2021 este de 500.000 lei, defalcată 
astfel: 

a) domeniul cultură – 200.000 lei; 
b) domeniul culte – 100.000 lei; 
c) domeniul sport – 100.000 lei; 
d) domeniul social – 100.000 lei.  

 
Durata Programului este până la 31.12.2021. 
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VIII. Transparenţă şi publicitate 
Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării 

nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, 
contractele de finanţare nerambursabilă încheiate de autoritatea finanţatoare cu 
beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, 
constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
IX.  Prevederi finale 

În termen de 30 de zile de la publicarea Programului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, Comisia de gestionare a Programului va face cunoscută în mod public intenţia 
de a atribui contracte de finanţare, prin publicarea anunţului de participare. 

Anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi publicat în  pe site-ul autorităţii 
publice finanţatoare, www.cjvs.eu Acesta va respecta prevederile legale privind 
transparența și publicitatea stipulate de art. 16, art. 19 și art. 20 din Legea nr. 350/2005, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Toate documentele necesare potențialilor participanți la selecția publică de proiecte 
vor fi făcute publice pe site-ul Consiliului Judeţean Vaslui şi vor fi puse la dispoziţie tuturor 
persoanelor interesate. 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea 

nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2021 
 
 

 I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză 
 Potrivit art. 2 lit. b) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 alin.(1) din Ordinul 
Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a 
proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Judeţean Vaslui poate fi autoritate finanţatoare pentru realizarea unor obiective de 
interes public local. 

Conform atribuţiilor stabilite prin legea sus-amintită, autoritatea finanţatoare 
trebuie să stabilească anual programul propriu pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile, care va cuprinde, aşa cum de altfel prevede şi legea, scopul şi 
obiectivele acordării finanţărilor nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, 
durata, bugetul, procedura aplicată.  

În acord cu prevederile Legii nr. 350/2005, atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în limita 
fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul local al judeţului, cu 
respectarea principiilor de liberă concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, 
transparenţă, tratament egal, excludere a cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare.  

Scopul programului este stimularea persoanelor juridice fără scop 
patrimonial cu activitate în domeniul culturii, cultelor, social şi sport, pentru 
realizarea unor obiective de interes public local.  

Selecţia domeniilor de intervenţie menţionate a avut în vedere următoarele 
considerente: 

- necesitatea susținerii sectorului non-profit din domeniile selectate pentru a 
se implica mai activ în viața culturală și socială a comunității locale; 

- necesitatea susținerii ramurilor sportive care obțin în mod constant rezultate 
remarcabile pe plan local, național și internațional, precum și a sportului de 
masă; 

- necesitatea susținerii sectoarelor de activitate non-profit de interes general, 
cum ar fi cele sportive şi cultele religioase, care nu au beneficiat de 
finanțări nerambursabile consistente din fonduri ale Uniunii Europene sau 
alte instituții donoare; 

- sumele foarte mici alocate activităților culturale derulate la nivel local prin 
fonduri nerambursabile europene sau naționale; 

- nevoile sociale tot mai mari ale populaţiei din judeţul Vaslui ca efect al 
sărăciei. 

Obiectivul general al programului este încurajarea participării active a 
cetăţenilor la viaţa socială, religioasă, culturală și sportivă a comunităţii. 

Obiectivele specifice ale programului sunt: 
• stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în valorificarea şi 

promovarea potenţialului cultural al judeţului Vaslui; 



• stimularea participării și creșterea accesibilității locuitorilor judeţului Vaslui la 
viaţa culturală, prin diversificarea ofertei culturale; 

• stimularea implicării organizaţiilor non-guvernamentale în activităţi destinate 
copiilor şi tinerilor din județul Vaslui pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos 
şi prevenirea consumului de droguri şi substanţe psihoactive; 

• întărirea rolului organizaţiilor non-guvernamentale în sprijinirea copiilor și 
tinerilor proveniţi din familii defavorizate, aflați în situații de risc, pentru 
înlăturarea/diminuarea efectelor sărăciei; 

• întărirea capacităţii organizaţiilor non-guvernamentale de prevenire a violenţei 
în familie; 

• stimularea implicării organizaţiilor non-guvernamentale în activităţi ce privesc 
îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilități 
și a persoanelor fără adăpost; 

• valorificarea aptitudinilor individuale ale sportivilor din judeţul Vaslui într-un 
sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, care să asigure 
autodepăşirea continuă şi obţinerea de rezultate bune la concursuri naţionale şi 
internaţionale; 

• menţinerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor 
din județul Vaslui, prin încurajarea practicării activităților fizice și sportive; 

• dezvoltarea infrastructurii sportive prin modernizarea și întreținerea acesteia, 
respectarea condițiilor de acces și securitate în conformitate cu legislația și 
regulamentele în vigoare; 

• premierea și recompensarea unor rezultate sportive, încurajarea practicării 
sportului de performanță; 

• întărirea rolului cultelor religioase, recunoscute de lege, în viaţa socială şi 
culturală a comunităţii. 
  Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune inițierea proiectului de 

hotărâre anexat. 
II.Impactul socio-economic: stimularea persoanelor juridice fără scop 

patrimonial, cu activitate în domeniul culturii, cultelor, serviciilor sociale şi sportului, 
pentru realizarea unor obiective de interes public local. 
 III.Impactul financiar asupra bugetului judeţului: În bugetul local pentru anul 
2021, potrivit prevederilor de la capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”, se alocă 
suma de 400.000 lei pentru sprijinirea activităților culturale, sportive, iar la capitolul 
68.02. „Asigurări şi asistenţă socială” - suma  de 100.000 lei, pentru sprijinirea 
activităţilor sociale din judeţul Vaslui. 

IV.Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V.Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 

nu este cazul.  
VI.Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

în cauză: proiectul a fost publicat pe site-ul consiliului județean. 
VII.Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate:  
Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 

termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, precum și 
Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

Prin grija compartimentelor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, vor 
fi elaborate ghidurile solicitantului pe fiecare domeniu finanțat, impreună cu anexele 
aferente, care vor fi supuse analizei și aprobării plenului consiliului județean. 



Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe 
pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local. 

VIII.Concluzii, constatări şi propuneri:   
 Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi 
oportună inițierea și introducerea pe ordinea de zi a primei ședințe ordinare a 
consiliului județean a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean 
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local 
pentru anul 2021. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea și aprobarea proiectului de 
hotărâre anexat, proiect care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și 
Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.  
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Programului judeţean pentru 
finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local  

pentru anul 2021 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. 
(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcţia Dezvoltare și Cooperare, în calitatea 
sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 
judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local 
pentru anul 2021. În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment, Direcția Dezvoltare și Cooperare a constatat următoarele : 
           a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/finanțare 
nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes 
public local pentru anul 2021; 
          b)Impactul financiar asupra bugetului județului: În bugetul local pentru anul 
2021, potrivit prevederilor de la capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”, se 
alocat suma de 400.000 lei pentru sprijinirea activităților culturale, sportive, iar la 
capitolul 68.02. „Asigurări şi asistenţă socială” - suma de 100.000 lei, pentru 
sprijinirea activităţilor sociale din judeţul Vaslui. 

c)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare 
este elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile:  

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea 
din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punctul de vedere al reglementărilor specifice 
aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, 
sens în care propunem analizarea şi supunerea acestuia spre dezbatere şi adoptare în 
ședința ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui.  
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