
 

RAPORT  

privind  contractele de finanțare nerambursabilă încheiate între Județul Gorj și beneficiarii de finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2022, 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 2022, 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. 42 din data de 02.03.2022. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 53 din 28.02.2022 a fost aprobată acordarea de finanțări 

nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în sumă de 250.000,00 lei,  pentru domeniile: sport, 

tineret, protecția mediului, turism și educație civică și antreprenorială. 

 

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 85 din 04.05.2022 pe 

platforma CONECT (www.conect.gov.ro) și pe site-ul Consiliului Județean Gorj. Pentru domeniile mai sus 

menționate, au fost depuse 13 proiecte, în cadrul sesiunii de selecție. La finalul acesteia au fost atribuite 11 contracte 

de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: sport, tineret, protecția mediului, turism, educație civică și 

antreprenorială. 

 

Anunțul de atribuire a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 135 din data de 15.07.2022,  

pe site-ul Consiliului Județean Gorj și pe platforma CONECT (www.conect.gov.ro). 

 

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

mai jos: 

Domeniul: Educație civică și antreprenorială 

1.Numele beneficiarului: Asociația Arca Lex, titlul proiectului: “Viața printre deșeuri”, sumă decontată  9.220,00 

lei, realizat; 

Domeniul: Turism 

1. Numele beneficiarului: Asociația Salvatorilor Montani Gorj, titlul proiectului: “Împreună pentru un munte mai 

sigur”,   suma decontată: 10.000,00 lei, realizat;  

2. Numele beneficiarului: Clubul Sportiv „Montan Club White Wolf”, titlul proiectului: “Drumul eroilor”, suma 

decontată: 9.862,27 lei, realizat;  

3. Numele beneficiarului: Asociația Grup De Acțiune Locală „Parâng”, titlul proiectului: “Păstrăm tradiția la poalele 

muntelui”, suma decontată: 9.250,00 lei, realizat;  

4. Numele beneficiarului: Asociația Grup De Acțiune Locală „Gilort”, titlul proiectului: “Ducem tradiția mai 

departe la poalele muntelui”, suma decontată: 9.150,00 lei, realizat;  

Domeniul: Tineret 

1. Numele beneficiarului: Asociația Be Teen, titlul proiectului: “Infinit race”,  suma decontată: 9.918,37 lei, realizat;  

2. Numele beneficiarului: Asociația Academia Creativă Multilingua, titlul proiectului: “Terapie verde pentru tineri”, 

suma decontată 10.000,00 lei, realizat;  

Domeniul: Protecția mediului 

1. Numele beneficiarului:  Asociația Pentru Democrație, Educație, Respect, titlul proiectului: “Pact pentru sănătatea 

mediului din Gorj”, suma decontată: 9.755,80 lei, realizat;  

Domeniul: Sport –Sportul de performanță 

1. Numele beneficiarului: Asociația Clubul Sportiv Autocorex Târgu-Jiu, titlul proiectului: “Cupa Stejeret –Live 

Speed” Târgu-Cărbunești”, suma decontată: 29.994,10 lei, realizat;  

2. Numele beneficiarului: Asociația Club Sportiv Palatul Copiilor Târgu-Jiu, titlul proiectului: “Performanță 

continuă, la nivel înalt, pentru radiogoniometria din Gorj, 2021-2025, anul II”, suma decontată: 29.973,50 lei, 

realizat.  

Domeniul: Sport –Sportul pentru toți 

1. Numele beneficiarului: Asociația Club Sportiv Minifotbal Gorj, titlul proiectului: “Minifotbal-sportul fără 

vârstă”, suma decontată: 29.772,00 lei, 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 a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 10 din 17.01.2023. 
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