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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 110/16.07.2021 
pentru modificarea anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui 
nr. 79/2021 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 2021, precum și a Ghidurilor 
Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport 

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
10322/16.07.2021; 

- Procesul-verbal al etapei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în 
cadrul Programului judeţean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de 
interes local pentru anul 2021 nr. 10311/15.07.2021; 

- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 10324/16.07.2021; 

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

în conformitate cu prevederile: 
      - art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 79/2021 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 
2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport; 

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

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 Judeţean Vaslui  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. I. – În anexa nr. 2  la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 79/2021 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 2021, 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 2021 este: 



- pentru domeniul cultură 190.007,12 lei, din care : 
• suma de 130.208,73 lei dedicată organizațiilor cu experiență, respectiv cele  care 

au mai primit finanţare de la Consiliul Județean Vaslui; 
• suma de 59.798,39 lei dedicată organizațiilor debutante, respectiv cele care nu au 

mai primit finanţare de la Consiliul Județean Vaslui. 
- pentru domeniul culte 49.852,66 lei.” 
          Art. II. – In anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 79/2021 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 2021, 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 2021 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. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 79/2021 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 2021, 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 2021 este: 
- pentru domeniul sport – 127.445,18 lei, din care: 

• suma de 107.573,18 lei dedicată organizațiilor cu experiență, respectiv cele  care 
au mai primit finanţare de la  Consiliul Județean Vaslui; 

• suma de 19.872,00 lei dedicată organizațiilor debutante, respectiv cele  care nu 
au mai primit finanţare de la Consiliul Județean Vaslui.” 
Art. IV.- Celelalte prevederi ale Anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 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, Instituției Prefectului – Județul Vaslui 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, ___. 07. 2021 
     P R E Ș E D I N T E ,  

               Dumitru Buzatu 
                         Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
     Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 

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

Director executiv, 
          Mihaela Dragomir 

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

http://www.cjvs.eu/
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Vaslui nr. 79/2021 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 2021, 
precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport 

 
I. Motivul emiterii proiectului de dispoziție: 

 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. 

În conformitate 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 judeţean, cu 
respectarea principiilor de liberă concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, 
transparenţă, tratament egal, excludere a cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare. 

Drept urmare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 79/2021 au fost 
aprobate Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte împreună cu 
Ghidurile Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social şi sport din cadrul 
Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de 
interes local pentru anul 2021. 

Consiliul Județean Vaslui sprijină organizaţiile debutante (care nu au mai obținut 
finanțare din bugetul local al Judeţului Vaslui) printr-o alocare financiară dedicată, 
pentru domeniile cultură, social și sport. Face excepție domeniul culte, pentru care nu se 
alocă sume speciale organizațiilor debutante. 

Suma totală alocată în cadrul Programului în anul 2021 a fost de 500.000 lei, 
defalcată astfel: 
- pentru domeniul cultură 200.000 lei, din care 140.000 lei pentru organizații cu 

experiență și 60.000 lei pentru organizații debutante;  
- pentru domeniul culte 100.000 lei;  
- pentru domeniul social 100.000 lei, din care 80.000 lei pentru organizații cu 

experiență și 20.000 lei pentru organizații debutante; 
- pentru domeniul sport 100.000 lei, din care 60.000 lei pentru organizații cu 

experiență și 40.000 lei pentru organizații debutante. 
Anul acesta s-au depus un număr de 21 de proiecte, împărțite astfel:  

- domeniul Cultură - 11 proiecte, dintre care 4 proiecte au fost depuse de organizații  
debutante,  

-  domeniul Culte - 1 proiect,  
-  domeniul Social -  2 proiecte de către organizații cu experiență,  
- domeniul Sport - 7 proiecte, dintre care 1 proiect a fost depus de o organizație 
debutantă. 

Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor legale privind implementarea acestui 
Program, potrivit prevederilor HCJ nr.73/2021, s-a constituit o Comisie pentru 



gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
nonprofit de interes local pentru anul 2021. 

Conform Raportului de evaluare și selecție al Subcomisiei de evaluare, din cele 21 
de proiecte depuse, au fost aprobate pentru finanțare 16 proiecte (conforme 
administrativ, eligibile, care au obținut punctajul peste pragul de calitate și care se 
încadrează în sumele alocate fiecărui domeniu), astfel:  
- domeniul Cultură - 10 proiecte (7 proiecte depuse de organizații cu experiență și 3 

proiecte depuse de organizații debutante);  
- domeniul Culte -  1 proiect; 
- domeniul Social - 1 proiect (depus de o organizație cu experiență); 
- domeniul Sport - 4 proiecte (3 proiecte depuse de organizații cu experiență și 1 proiect 

de pus de o organizație debutantă). 
Valoarea totală a finanţării nerambursabile alocată celor 16 proiecte selectate 

pentru finanţare este de 339.163,38 lei, astfel: 
- domeniul cultură – 190.007,12 lei, din care: 

o domeniul cultură – organizații cu experiență - 130.208,73 lei; 
o domeniul cultură – organizații debutante – 59.798,39 lei; 

- domeniul culte – 49.852,66 lei; 
- domeniul social – 20.000,00 lei - organizații cu experiență; 
- domeniul sport – 79.303,60 lei – din care:  

o domeniul sport - organizații cu experiență - 59.431,60 lei; 
o domeniul sport - organizații debutante - 19.872,00 lei.  

În urma evaluării, pentru că s-au epuizat fondurile disponibile pentru fiecare 
domeniu în parte, pentru un număr de 3 (trei) proiecte pe domeniul sport (organizații cu 
experiență) care s-au situat pe lista de rezerve (proiecte eligibile și care au obținut în 
urma evaluării un punctaj peste pragul de calitate, dar care nu se încadrează în suma 
maximă alocată domeniului), se propune o realocare a fondurilor din cadrul Programului  
în valoare totală de 48.141,58 lei. 

În urma etapei de evaluare a proiectelor depuse s-a constatat că s-au înregistrat 
economii, pe fiecare domeniu în parte, astfel:  

- pentru domeniul cultură – 9.992,88 lei (9.791,27 lei de la organizații cu 
experiență și 201,61 lei de la organizații debutante); 

- pentru domeniul culte -  50.147,34 lei; 
- pentru domeniul social -  80.000,00 lei (60.000 lei de la organizații cu experiență 

și 20.000 lei de la organizații debutante);  
- pentru domeniul sport – 20.696,40 lei (568,40 lei de la organizații cu experiență 

și 20.128,00 lei de la organizații debutante). 
În consecință, pentru finanțarea celor 3 (trei) proiecte aflate pe lista de rezerve, 

domeniului sport, se propune utilizarea economiilor rămase, astfel:  
- mutarea sumei de 20.128,00 lei – reprezentând ecomonii de la organizații 

debutante, domeniul sport la organizații cu experiență, domeniul sport; 
- mutarea sumei de 27.445,18 lei – reprezentând economii de la domeniul culte, la 

organizații cu experiență, domeniul sport; 
- utilizarea economiei în valoare de 568,40 lei rămasă la organizațiile cu 

experiență, domniul sport. 
După utilizarea unei părți din economiile înregistrate în cadrul Programului, pentru 

a finanța și proiectele aflate pe lista de rezerve, suma totală alocată pentru Program în 
anul 2021 va fi de 387.304,96 lei, defalcată astfel: 

- domeniul cultură – 190.007,12 lei; 
- domeniul culte – 49.852,66 lei; 
- domeniul social – 20.000,00 lei;  
- domeniul sport – 127.445,18 lei. 

Având în vedere că în urma etapei de soluționare a contestațiilor s-a constatat că 
nu s-au depus contestații de către niciunul dintre solicitanții respinși în urma procesului 



de evaluare, s-a întocmit Raportul final de evaluare și selecție de către Subcomisia de 
evaluare. 

La finalul procesului de evaluare și selecție, pe baza raportului final întocmit de 
subcomisia de evaluare și  selecție, secretarul Comisiei a întocmit Procesul-verbal al 
etapei  de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului 
judeţean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes local 
pentru anul 2021 nr. 10311/15.07.2021, care cuprinde lista cu proiectele selecționate 
pentru finanțare cu indicarea sumei aprobate, lista cu proiectele care nu au fost 
selecționate, conform punctajului acordat și motivul respingerii proiectului.  

Având în vedere cele prezentate mai sus și caracterul de urgență al semnării 
contractelor de finanțare pentru beneficiarii Programului județean (aceștia având la 
dispoziție pentru implementarea proiectelor în medie 3 luni și jumătate), se impune 
inițierea proiectului de hotărâre anexat. 
         Având în vedere cele de mai sus, apreciez ca fiind necesară și oportună inițierea 
prezentului proiect de hotărâre și includerea acestuia pe ordinea de zi a primei ședințe a 
Consiliului Județean Vaslui. 

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: Proiectul propus va duce la 
modificarea sumelor alocate conform valorilor proiectelor aprobate la finanțare, 
redistribuirea între domenii (care nu presupun creșteri față de hotărârea aprobată 
anterior)  și  înregistrarea unei economii totale de 112.695,04 lei la bugetul local. 

IV.Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: Modificarea anexelor 
nr.2, nr.3 şi nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 79/2021 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 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile 
cultură, culte, social și sport. 

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:  

După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului - Județul Vaslui și 
Direcția de Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui și va fi publicat pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

VIII.Concluzii, constatări şi propuneri:   
Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexelor nr. 2, nr.3 şi nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui 
nr.79/2021 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 2021, precum și a Ghidurilor 
Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport, elaborat cu sprijinul 
Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

 
 

Preşedinte, 
DUMITRU BUZATU 

 

http://www.cjvs.eu/
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Vaslui nr. 79/2021 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 2021, 
precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport  

 
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 pentru modificarea anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Vaslui nr.79/2021 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 2021, precum a Ghidurilor Solicitantului 
pentru domeniile cultură, culte, social și sport. În raport cu atribuțiile și competențele 
specifice acestui compartiment, Direcția Dezvoltare și Cooperare a constatat următoarele : 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/aprobarea 
modificării metodologiei de evaluare și selecție, a documentației pentru elaborarea și 
prezentarea propunerii de proiecte în cadrul Programului județean pentru finanțarea 
nerambursabilă a activităților nonprofit de interes public pentru anul 2021; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. Proiectul de 
hotărâre propune modificarea anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Vaslui nr.79/2021 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 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului 
pentru domeniile cultură, culte, social și sport prin realocarea sumelor aprobate.  

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 punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem supunerea 
acestuia spre dezbatere şi adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui.  

 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Agafiței Emilian Director executiv    
Verificat – Cristina Vasiliu Șef serviciu 16.07.2021  
Întocmit  – Vlad Marina Consilier 16.07.2021  

 



Proces verbal de evaluare şi selecţie 

AUTORITATEA FI NANTATOARE 
JUDEŢUL VASLUI prin CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
COMISIA DE GESTIONARE A PROGRAMULUI 
Nr. /0!31/ I I§ o.'/. da:2)

Se aprobă/Nu se aprobă, 
     PREŞEDINTE
DUMITRU BUZATU

PROCES VERBAL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 

Numărul de referinţă a Programului: CJV2021-01 

Denumirea programului de finanţare: PROGRAMUL PENTRU FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ 
A ACTIVITĂŢILOR NON-PROFIT DE INTERES LOCAL PE ANUL 2021 

În urma procesului de evaluare şi selecţie realizat de subcomisia de evaluare din cadrul 
Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a 
activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021, a rezultat următoarea listă cu 
proiectele selecţionate pentru finanţare cu indicarea sumei aprobate. De asemenea, sunt 
menţionate şi proiectele care nu au fost selecţionate pentru finanţare, conform punctajului 
acordat şi motivul respingerii proiectului. 

Usta este împărţită pe domenii de aplicare, după cum urmează: 

DOMENIUL CULTURĂ 

"'urn,�ae 
.ţ,;.i f/vJ:'l:;'!', 

N'tJme'"�olictta11� >l{f?
"'

' ,. Purlcfaj <rt,�'bculf,�� 1 'v,1oarea 
referinţă obţinut ftnanţănt 
proiect Q --� -- -·· 

, aprobate 
8730 ASOCIAŢIA CULTURALA VIRGIL 85,66 I 20.000,00 

CARAIVAN 
8837 ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE 85 li 19.898,24 

COMUNITARĂ VASLUI 
8814 ASOCIAŢIA MUSEUM VASLUIENSIS 77,66 III 19.937,32 

VASLUI 
8843 ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXA 77,66 IV 19.440,00 

HUŞI 
8854 ASOCIAŢIA TINERE VLASTARE-2000 77 V 19.875,17 
8734 ASOCIAŢIA CULTURALA-ARTISTICA ŞI 74 VI 19.998,00 

SPORTIVĂ CLUB-DANS M&M 
7886 ASOCIAŢIA UNIUNEA JUDEŢEANA A 57,33 VII 11.060,00 

PROPRIETARILOR DE IMOBILE ECOMAR 
VASLUI 

ORGANIZA'"II DEBUTANTE 

8798 ASOCIAŢIA "MOUSEION" BARLAD 91 I 19.800,00 
8564 ASOCIAŢIA ''PLAIURILE PRUTULUI" 82,33 li 19. 999, 90
8809 AŞOCIAŢIA CONSTANTIN HAMANGIU 

BARLAD 
64,33 III 19. 998,49
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Proces verbal de evaluare şi selecţie 

Având în vedere că nu s-au depus contestaţii de către niciunul dintre solicitanţii 
respinşi, s-a întocmit Raportul final de evaluare şi selecţie care stă la baza prezentului Proces 
verbal de evaluare şi selecţie. Acesta este supus aprobării Comisiei pentru gestionarea 
Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes 
local pentru anul 2021 . 

În urma evaluării tehnice şi financiare există proiecte eligibile (domeniul sport, 
organizaţii cu experienţă), care au obţinut un punctaj peste pragul de calitate, dar care 
nu se încadrează în suma maximă alocată domeniului iniţial. Acestea se situează pe lista 
de rezerve, aşa cum au fost descrise în tabelul de mai sus. Astfel, se propune distribuirea 
sumelor necesare finanţării acestor proiecte, din economiile înregistrare în cadrul 
programului pe celelalte domenii, prin hotărâre de consiliu judeţean în prima şedinţă 
ordinară. 

5. Semnături

Nume Semnătura 
Preşedinte Caragaţă Valeriu 

Membru 1 Ciobanu Eduard-Mina 

Membru 2 Enache Andreea 

Membru 3 Fîră Mariana 

Membru 4 Fîntînaru Loredana-Carmen 

Membru 5 Munteanu Andreea 

Membru 6 Păun Adrian 

Membru 7 Stroescu Alina-Ştefania 

Secretar Vlad Marina-Gabriela 

Data 15.07.2021 
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