ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 29/2020
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a
activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020
Având în vedere:
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui
nr. 2212/13.02.2020;
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 2300/14.02.2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 21/2020 privind aprobarea bugetului
local al județului Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi
disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii,
prognoze şi 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:
- 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;
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 2020, 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 în
vederea exercitării controlului de legalitate, precum și Direcției Economice și Direcției
Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Vaslui.
Vaslui, 20 februarie 2020
PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu
Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

Anexă
la Hotărârea nr.29/20.02.2020
Programul judeţean
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit
de interes public local pentru anul 2020
(1) Autoritatea finanţatoare
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.
(2) Scopul Programului
Scopul programului este stimularea persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu
activitate în domeniul culturii, cultelor, serviciilor sociale şi sportului, pentru realizarea
unor obiective de interes public local.
(3) 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;
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;
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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.
(4) 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.
(5) Beneficiarii indirecţi
Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii judeţului Vaslui, participanţi la
activităţile care fac obiectul proiectelor cu finanțare nerambursabilă.
(6) Durata
Durata Programului este 21.02.2020 - 31.12.2020.
(7) Bugetul Programului
Suma totală alocată pentru Program în anul 2020 este de 400.000 lei, defalcată
astfel:
a) domeniul cultură – 100.000 lei;
b) domeniul culte – 100.000 lei;
c) domeniul sport – 100.000 lei;
d) domeniul social – 100.000 lei.
(8) Procedura aplicată
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.
In cursul unui an calendaristic pot avea loc una sau mai multe sesiuni de selecție
publică de proiecte.
Procedura de selecție 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;
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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.
(9) 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 fizică sau
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 fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă
şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
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.
(10) 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 general pentru anul 2020, denumită în
continuare Comisia.
(11) Atribuţiile Comisiei
Atribuţiile Comisiei sunt următoarele :
a) primirea, evaluarea şi selectarea proiectelor ce vor fi finanţate;
b) încheierea contractelor de finanţare şi asigurarea monitorizării proiectelor;
c) asigurarea publicităţii şi transparenţei Programului.
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(12) 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 presa locală şi 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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