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Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 
 

Astăzi, 22.02.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de 
transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și monitorizare a propunerilor de proiecte 
depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților 
non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, 
culte, social, activități de tineret și sport. 

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, Consiliul Judeţean Vaslui poate fi autoritate 
finanţatoare pentru realizarea unor obiective de interes local. 

Consiliul Județean Vaslui a aprobat Programul judeţean pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2023, domeniile 
de intervenţie selectate pentru anul 2023 fiind: cultură, culte, social, activități de tineret şi 
sport. 

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

Potrivit prevederilor acestui act administrativ, a fost elaborată Metodologia de 
evaluare, selecție și monitorizare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului 
judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local, 
conform anexei nr.1 la proiectul de hotărâre. 

 Compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui au întocmit 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiect – Ghidul 
Solicitantului, ce reglementează: cerinţele minime de calificare, termenii de referinţă, 
instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice şi financiare, 
instrucţiuni privind datele limită şi formalităţile ce trebuie îndeplinite, criteriile aplicabile 
pentru evaluarea şi selecţia proiectelor.  

Pentru fiecare domeniu finanțat în cadrul Programului s-a elaborat câte un Ghid 
al Solicitantului, cu anexele aferente. 

Toate aceste informații vor fi postate pe site-ul consiliului judeţean şi vor fi puse 
la dispoziţia tuturor celor interesaţi, iar anunţul de participare va respecta prevederile legale 
privind transparența și publicitatea.   

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include (după caz): • nota de 
fundamentare a proiectului; • expunerea de motive; • referatul de aprobare privind 
necesitatea adoptării actului normativ propus; • studiile de fundamentare (studiul de 
impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor; • textul complet al 
proiectului actului respectiv: • alte documente considerate relevante. 

Documentaţia poate fi consultată: 
- pe site-ul Consiliului Județean Vaslui - www.cjvs.eu; 



- la avizierul Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79; 
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la 

Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni din cadrul 
consiliului județean, etaj IV, camera 417. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 
06.03.2023: 

- prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul 
https://cjvs.eu/formular-pentru-colectare-de-propuneri-opinii-si-recomandari-legea-52-
2003/; 

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbateri@cjvs.eu; 
- prin poştă, pe adresa Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79;  
- la sediul Consiliului Județean Vaslui, la Registratură, la adresa: Consiliul Județean 

Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79, între orele 0800 - 1600. 
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind <Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și monitorizare a 
propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea 
nerambursabilă a activităților non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor 
Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport“. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe 
pagina de internet a instituţiei, la următorul link: https://cjvs.eu/transparenta-decizionala-
2/ - Secțiunea Consultări publice. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 

dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de 
către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la 
data de 06.04.2023. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de 
contact: telefon: 0235/361090, interior 220; e-mail: marilena.andronic@cjvs.eu; persoană de 
contact: Șef birou Marilena-Eugenia Andronic. 

 
 

 
                  p.  PREŞEDINTE,   

                                        VICEPREȘEDINTE  
                                     Ciprian-Ionuț Trifan 
 
 
 

                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                           Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 

Responsabil de aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
 în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare 

 
Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni 

      Șef birou – Marilena - Eugenia Andronic 
                                      e-mail: marilena.andronic@cjvs.eu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.2879 din 20.02.2023 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.59 
privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și monitorizare a propunerilor 

de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea 
nerambursabilă a activităților non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor 
Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport 

 
 

Având în vedere: 
           - referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
2879/20.02.2023; 
          - rapoartele de specialitate nr.3058/22.02.2023 și nr.3065/22.02.2023 ale 
Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Administrație Publică din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 

- 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, cu modificările și 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 Județean Vaslui nr.____/2023 privind aprobarea 
Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de 
interes public local pentru anul 2023; 

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  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă Metodologia de evaluare, selecție și monitorizare a 
propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea 
nerambursabilă a activităților non-profit de interes local, 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, 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, prevăzut în anexa nr.3. 

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

Art.5. - Se aprobă Ghidul Solicitantului pentru domeniul sport din cadrul 
Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de 
interes local, 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 - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 
 

            Vaslui, ___________2023 
 

           p.PREŞEDINTE, 
         VICEPREȘEDINTE 

                    Ciprian-Ionuț Trifan 
      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 simple. 

 
 
 

  
       

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.2879/20.02.2023 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și 

monitorizare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru 
finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor 

Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
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, Consiliul Judeţean Vaslui poate fi autoritate finanţatoare pentru 
realizarea unor obiective de interes local. 

Prin Hotărârea nr.___/2023, Consiliul Județean Vaslui a aprobat Programul judeţean 
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 
2023. Domeniile de intervenţie selectate pentru anul 2023 sunt: cultură, culte, social, 
activități de tineret şi sport. 

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

Potrivit prevederilor acestui act administrativ, a fost elaborată Metodologia de evaluare, 
selecție și monitorizare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean 
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local, conform anexei 
nr.1 la proiectul de hotărâre. 
 Compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui au întocmit 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiect – Ghidul Solicitantului, 
ce reglementează: cerinţele minime de calificare, termenii de referinţă, instrucţiuni privind 
modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice şi financiare, instrucţiuni privind datele 
limită şi formalităţile ce trebuie îndeplinite, criteriile aplicabile pentru evaluarea şi selecţia 
proiectelor.  

Pentru fiecare domeniu finanțat în cadrul Programului s-a elaborat câte un Ghid al 
Solicitantului, cu anexele aferente. 

Toate aceste informații vor fi postate pe site-ul consiliului judeţean şi vor fi puse la 
dispoziţia tuturor celor interesaţi, iar anunţul de participare va respecta prevederile legale 
privind transparența și publicitatea.   

II. Impactul socio-economic: stimularea persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu 
activitate în domeniul culturii, cultelor, serviciilor sociale, sportului și tineretului, pentru 
realizarea unor obiective de interes public local. 

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

consultarea organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret. 



VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: Având în vedere caracterul normativ al proiectului de hotărâre, acesta se va aduce la 
cunoștință publicului în termenele și condițiile prevederilor legale în vigoare și va fi transmis 
spre analiză, avizare și adoptare după definitivare, pe baza eventualelor observații și propuneri 
formulate de persoanele sau organizațiile interesate. 

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, Instituției Prefectului – Județul Vaslui în vederea exercitării 
controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, Comisiei de gestionare a 
Programului, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

Cu sprijinul Direcției de Dezvoltare și Cooperare, va fi emisă Dispoziția președintelui 
consiliului județean pentru numirea Comisiei de gestionare a Programului, care va asigura 
publicitatea acestuia, conform prevederilor legale și va lansa apelul pentru depunerea 
proiectelor. 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:   
Față de cele prezentate, supunem spre analiză proiectul de hotărâre anexat, care a fost 

elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean, în vederea adoptării de către autoritatea deliberativă județeană. 
 
 
 

p.PREŞEDINTE 
VICEPREȘEDINTE, 

Ciprian-Ionuț Trifan 



ROMANIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECTIA DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr.3058/22.02.2023 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și 

monitorizare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru 
finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor 

Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret 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 privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și monitorizare a propunerilor de 
proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a 
activităților non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile 
cultură, culte, social, activități de tineret 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 
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 2023. 
          b) Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 

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; 
- Legii tinerilor nr.350/2006, 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 Județean Vaslui nr.___/2023 privind aprobarea Programului judeţean 
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 
2023. 

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 
și supunerea acestuia spre dezbatere în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Agafiței Emilian Director executiv  22.02.2023  
Verificat – Cristina Vasiliu Șef serviciu CO  
Întocmit  – Vlad Marina Consilier 22.02.2023  

 



ROMANIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.3065/22.02.2023 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și 

monitorizare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru 
finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor 

Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret 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 Administrație Publică, în calitatea sa de compartiment de 
resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și monitorizare a propunerilor de 
proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților 
non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, 
social, activități de tineret și sport. 

În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția 
Administrație Publică a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/aprobarea 
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 2023. 
          b)  Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 

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; 
- Legii tinerilor nr.350/2006, 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 și 
supunerea acestuia spre dezbatere în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DRAGOMIR MIHAELA 


