
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 2018, 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 

 

 

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. 

 

U.A.T. - Județul Gorj a organizat o sesiune de selecție în anul 2018 pentru acordarea de finanțări nerambursabile, 

de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005.  

 

Programul anual de finanțare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26 din 07.03.2018, a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 46 din data de 12.03.2018. Suma aprobată pentru 

anul 2018 a fost de 1.200.000 lei, repartizată astfel: 

•Domeniul de activitate sport – suma aprobată 1.100.000 lei, din care: 

-Programul "Promovarea sportului de performanță" – suma aprobată 950.000 lei; 

- Programul ”Sportul pentru toți" – suma aprobată 150.000 lei. 

•Domeniul de activitate cultură – suma aprobată 100.000 lei. 

 

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 54 din data de 

22.03.2018. Pentru domeniul sport au fost depuse 10 proiecte în cadrul sesiunii de selecție. La finalul acesteia au 

fost atribuite 9 contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport în valoare totală de 1.100.000 lei, 

după cum urmează: 1.010.810 lei programul "Promovarea sportului de performanță" și 89.190 lei programul 

"Sportul pentru toţi". Anunțul de atribuire a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 108 

din data de 14.06.2018. 

 

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

prezentată mai jos: 

 

Domeniul/Subdomeniul: Sport/ Programul "Promovarea sportului de performanță" 

Nr. 

crt. 
Denumire beneficiar Titlul proiectului 

Număr și dată 

contract 

Suma acordată 

prin contract 

-lei- 

Suma 

decontată 

-lei- 

Rezultat  

1. Asociația Clubul Sportiv 

Voicu Dragon 

”KICK-BOX IN EXTREMIS!” 6320/14.05.2018 61.519,41  60.475,64 realizat 

2. Clubul Sportiv 

”INTERNATIONAL 

BĂLEȘTI” 

”Susținerea fotbalului în 

comuna Bălești, Județul Gorj” 

6319/14.05.2018 69.518,03  44.381,87 realizat 

3 Asociația Clubul Sportiv 

Autocorex Tg-Jiu 

CUPA GORJULUI ”ACASĂ 

LA BRÂNCUȘI”  RÂNCA 

2018 

6383/15.05.2018 83.326,00  83.326,00 realizat 

4 Clubul Sportiv Universitar 

”Constantin Brâncuși” 

”Promovarea handbalului de 

performanță în județul Gorj” 

6542/17.05.2018 373.428,57  216.476,81 realizat 

5 Asociația Club Sportiv 

Târgu Jiu 

”Creat ca să inspire” 6321/14.05.2018 299.417,08  233.766,43 realizat 

6 Clubul Școlar Sportiv Tg-

Jiu 

” Susținerea activității de 

performanță la nivelul copiilor și 

juniorilor la Clubul Școlar 

Sportiv Tg-Jiu” 

7667/11.06.2018 63.777,00 57.214,03 realizat 

7 Palatul Copiilor Târgu Jiu ”Organizare Campionat 

Balkanic de Radiogoniometrie și 

participare Campionat Mondial 

de Radiogoniometrie” 

7703/11.06.2018 59.823,91 59.603,41 realizat 

Total sport/ Programul "Promovarea sportului de performanţă"                        1.010.810,00             755.244,19 

Domeniul/Subdomeniul: Sport/Programul "Sportul pentru toţi" 

1 Asociația Club Sportiv 

Infinit 2013 Târgu Jiu 

”Atragerea și încurajarea 

copiilor pentru practicarea 

jocului de handbal” 

6318/14.05.2018           39.240,00  36.064,09 realizat 

2 Liceul cu Program 

Sportiv Târgu Jiu 

”Susținem performanța 

sportivă!” 

6463/16.05.2018           49.950,00             - încetat prin 

acordul de 

voință al 

părților 

                  Total sport/Programul "Sportul pentru toţi"                                                             89.190,00              36.064,09 

mailto:consjud@cjgorj.ro


 

Pentru domeniul cultură, în condițiile în care a fost depus un singur proiect, autoritatea finanțatoare a decis să nu 

mai repete procedura de selecție pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități 

nonprofit de interes general în domeniul cultură, având în vedere că organizarea de sesiuni pentru atribuirea 

contractelor de finanțare nerambursabilă reprezintă o opțiune a autorității finanțatoare, condiționată de existența 

sumelor necesare ce se constituie în surse de finanțare efectivă a contractelor și nu o obligație legală cu titlu de 

angajament al cărei caracter este neretractabil. 

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. 6 din 15.01.2019. 

 

 


