
 

RAPORT ANUAL 

cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate între U.A.T. - Județul Gorj și beneficiarii de 

finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2021, 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 

 

În anul 2021, Județul Gorj a organizat în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, sesiunea de selecție de proiecte pentru acordarea 

de finanțări nerambursabile. 

  

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 97 din data de 21.05.2021. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 30.07.2021 a fost aprobată acordarea de finanțări 

nerambursabile pentru activități sportive nonprofit de interes general, în sumă de 150.000 lei, domeniile vizate fiind 

"Promovarea sportului de performanță" și "Sportul pentru toți". 

 

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 147 din data de 03.08.2021 

și pe site-ul Consiliului Județean Gorj. Pentru domeniul sport au fost depuse 9 proiecte în cadrul sesiunii de selecție. 

La finalul acesteia au fost atribuite 6 contracte de finanțare nerambursabilă în domeniul sport, pentru ambele 

programe respectiv programul "Promovarea sportului de performanță" și programul "Sportul pentru toți".  

 

Anunțul de atribuire a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 207 din data de 26.10.2021 

și pe site-ul Consiliului Județean Gorj 

 

Situația beneficiarilor, a proiectelor finanțate și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă este prezentată 

mai jos: 

1. Beneficiar: Asociația Clubul Sportiv Autocorex Târgu-Jiu, titlul proiectului: „Cupa Stejeret - Târgu Cărbunești 

2021”, număr și dată contract: 15235/28.09.2021, suma acordată prin contract: 29.996,99 lei, suma decontată: 

29.996,99 lei,  rezultat: realizat; 

2. Beneficiar: Asociația Clubul Sportiv Voicu Dragon, Târgu-Jiu, titlul proiectului: „Kick-Box în extremis 2021!”, 

număr și dată contract: 15229/28.09.2021, suma acordată prin contract: 29.953,15 lei, suma decontată: 

29.953,15 lei, rezultat: realizat; 

3. Beneficiar: Asociația Clubul Sportiv Minifotbal Gorj, titlul proiectului:  „Minifotbal-Sportul fără vârstă”,               

număr și dată contract: 15599/04.10.2021, suma acordată prin contract: 29.925,00 lei, suma decontată:   

22.243,40 lei, rezultat: realizat; 

4. Beneficiar: Asociația Clubul Sportiv Palatul Copiilor Târgu Jiu, titlul proiectului: „Performanța continuă la nivel 

înalt pentru radiogoniometria din Gorj, 2021-2025”, număr și dată contract: 15227/28.09.2021, suma acordată 

prin contract: 8.603,28 lei,  suma decontată: 8.566,72 lei, rezultat: realizat; 

5. Beneficiar: Clubul Sportiv Gilortul Târgu-Cărbunești, titlul proiectului: „Susținerea fotbalului în orașul Târgu-

Cărbunești, Județul Gorj”, număr și dată contract: 15413/30.09.2021, suma acordată prin contract: 14.435,80 

lei, suma decontată: 8.243,17 lei, rezultat: realizat; 

6. Beneficiar: Asociația Județeană de Fotbal Gorj, titlul proiectului: „Să ne bucurăm de fotbal!”, număr și dată 

contract: 15592/04.10.2021, suma acordată prin contract: 30.000,00 lei,  suma decontată: 29.996,92 lei, rezultat: 

realizat. 

 

Potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Raportul anual a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 8 din 12.01.2022. 


