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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul 

Județului Gorj pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023 
 

 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;  

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, 

achiziții publice și patrimoniu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități 

publice, proiecte și programe naționale și Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităților 

nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu 

modificările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. d) coroborate cu prevederile art.182 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55 din 03.02.2023 privind aprobarea bugetului propriu general al 

Județului Gorj pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Gorj 

pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezentul program va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de 

la aprobarea bugetului propriu al autorității finanţatoare.  

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

Contrasemnează: 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 
 

Nr. ____ 

Adoptată în ședința din ______2023 

cu un număr de _____ voturi 

din totalul numărului de consilieri 

 
 



 

ANEXĂ 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ___ din ____ privind aprobarea Programului anual pentru 

acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Gorj pentru activități nonprofit de interes general 

pentru anul 2023 

 

 

 

Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Gorj 

pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023 
 

 

 

 

 

Județul Gorj face cunoscut Programul anual privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul 

propriu pentru activități nonprofit de interes general pentru domeniile: sport, protecția mediului, educație 

civică și antreprenorială, turism și social, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Durata Programului: anul 2023 

 

Bugetul Programului este de 220.000,00 lei din care: 

- pentru domeniul sport: 100.000 lei; 

- pentru domeniul protecția mediului: 30.000 lei; 

- pentru domeniul educație civică și antreprenorială: 30.0000 lei; 

- pentru domeniul turism: 30.0000 lei; 

- pentru domeniul social: 30.0000 lei. 

 

Programul pe anul 2023 va avea, după caz, una sau mai multe sesiuni de selecție. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

Contrasemnează: 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
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Referat de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile 

din bugetul Județului Gorj pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023 

 

 

În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55 din 

03.02.2023, cu modificările și completările ulterioare, a fost prevăzută suma de 220.000,00 lei pentru asigurarea 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general-domeniile, 

sport, mediu, educație civică și antreprenorială, turism și social. 

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

pentru activități non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, prima etapă a procedurii 

de selecție de proiecte, o reprezintă publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile.  

 

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 15 din Legea nr. 350/2005, autoritățile finanțatoare stabilesc un program 

anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI-a.  

 

Bugetul Programului anual privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Gorj pe anul 

2023, pentru activități nonprofit de interes general, este de 220.000 lei, din care: 

- pentru domeniul sport: 100.000 lei; 

- pentru domeniul protecția mediului: 30.000 lei; 

- pentru domeniul educație civică și antreprenorială: 30.000 lei; 

- pentru domeniul turism: 30.000 lei; 

- pentru domeniul social: 30.000 lei. 

 

Menționăm că, programul anual, poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor, iar publicarea 

în Monitorul Oficial al României a programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile nu creează 

autorității finanțatoare obligația de a efectua respectiva procedură de selecție.  

 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea programului 

anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul general al Județului Gorj pentru anul 2023, în 

domeniile: sport, protecția mediului, educație civică și antreprenorială, turism și social.  

 

 

 

 

 

INIŢIATORI PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

Direcția managementul proiectelor și relații externe 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile 

din bugetul Județului Gorj pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea bugetului general al Județului Gorj pentru anul 2023, 

cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite fondurile destinate contractelor de finanțare 

nerambursabilă, pentru anul 2023, în domeniile: sport, mediu, educație civică și antreprenorială, turism și social. 

 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-

profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă cadrul general de derulare pentru 

procedura de acordare a acestor finanțări nerambursabile. 

 

Cadrul normativ anterior amintit se completează cu legislația specifică fiecărui domeniu, după cum urmează: 

- Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu 

modificările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanța nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările 

și completările ulterioare;   

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55/ 03.02.2023 privind aprobarea bugetului propriu general al 

Județului Gorj pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare 

- Prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. d) coroborate cu prevederile art.182 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

 

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 350/2005, procedura de selecție de proiecte cuprinde următoarele etape:  

 publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;  

 publicarea anunțului de participare;  

 înscrierea candidaților;  

 transmiterea documentației;  

 prezentarea propunerilor de proiecte;   

 verificarea eligibilității, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi 

financiară;  

 evaluarea propunerilor de proiecte;  

 comunicarea rezultatelor;  

 încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă;  

 publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă.  

 

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art.15 din Legea nr.350/2005 autoritățile finanțatoare stabilesc un program 

anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI-a.  

 

Menționăm că, programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor, iar publicarea 

acestuia în Monitorul Oficial al României nu creează autorității finanțatoare obligația de a efectua respectiva 

procedură de selecție.  

 

Luând în considerare referatul de aprobare privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile din bugetul Județului Gorj pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023, în 

domeniile: sport, mediu, educație civică și antreprenorială, turism și social, apreciem că sunt întrunite condițiile 

legale, drept pentru care vă propunem aprobarea acestuia, în forma prezentată. 

 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

Administrative, achiziții publice și 

patrimoniu 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale 

Direcția managementul  

proiectelor și relații externe 

Director executiv, 

Marcău Costel 
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia 



 


