
Anunț de atribuire  

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: U.A.T. - Județul Gorj - persoană juridică de 

drept public, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 4, Județul Gorj, telefon: 0253/214006, 

fax: 0253/212023, e-mail: consjud@cjgorj.ro, cod fiscal 4956057. 

Aducem la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între U.A.T. - 

Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2019, 

conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: selecție de proiecte 

3. Forma contractului: contract de finanțare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile dispozițiilor 

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 75 din 27.06.2019 privind aprobarea Programului anual și a Ghidului 

solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului județului Gorj alocate 

pentru activități nonprofit de interes general din domeniul sport, in anul bugetar 2019, în condițiile Legii 

nr. 350/2005. 

4. Contractele de finanțare semnate: 

1. Beneficiar: Asociația Clubul Sportiv Autocorex Tg-Jiu, Proiect: Cupa Gorjului ”Acasă la Brâncuși”  

Rânca 2019, contract: 11554/22.08.2019, suma acordată: 89.036,92 lei; 

2. Beneficiar: Asociația Clubul Sportiv Voicu Dragon, Proiect: ”Kick-Box in extremis 2019!”, contract: 

11555/22.08.2019, suma acordată: 98.357,87 lei; 

3. Beneficiar: Asociația Club Sportiv Palatul Copiilor Târgu Jiu, Proiect: ”Performanta continua la nivel 

înalt pentru radiogoniometria din Gorj, 2018-2021”, contract: 11556/22.08.2019, suma acordată: 

71.000,00 lei; 

4. Beneficiar: Asociația Clubul Sportiv Minifotbal Gorj, Proiect: ”Minifotbal – Sportul fără 

vârstă/Sportul pentru toți”, contract: 11557/22.08.2019, suma acordată: 102.750,00 lei; 

5. Beneficiar: Clubul Sportiv Universitar ”Constantin Brâncuși”, Proiect: ”Promovarea sportului de 

performanță”, contract: 11558/22.08.2019, suma acordată: 122.200,00 lei;  

6. Beneficiar: Clubul Sportiv ”Gilortul” Târgu-Cărbunești, Proiect: ”Susținerea fotbalului în orașul 

Târgu-Cărbunești”, contract: 12470/10.09.2019, suma acordată: 16.655,21 lei; 

 

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 159 din 18 septembrie 2019.  
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