
 

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 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. 

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. 98 din 30.07.2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de 

interes general din domeniul sport, în anul bugetar 2021. 

4. Contractele de finanțare semnate: 

- Beneficiar: Asociația Clubul Sportiv Autocorex Tg-Jiu, Proiect: „Cupa Stejeret – Târgu Cărbunești 2021”, 

contract: 15235/28.09.2021, suma acordată: 29.996,99 lei; 

- Beneficiar: Asociația Club Sportiv Voicu Dragon, Proiect: „Kick-Box in extremis 2021!”, contract: 

15229/28.09.2021, suma acordată: 29.953,15 lei; 

- Beneficiar: Asociația Club Sportiv Minifotbal Gorj, Proiect: „Minifotbal – sportul fără vârstă”, contract: 

15599/04.10.2021, suma acordată: 29.925,00 lei; 

- Beneficiar: Asociația Club Sportiv Palatul Copiilor Târgu Jiu, Proiect: „Performanță continuă, la nivel înalt, 

pentru radiogoniometria din Gorj, 2021-2025”, contract: 15227/28.09.2021, suma acordată: 8.603,28 lei; 

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

Cărbunești, Județul Gorj”, contract: 15413/30.09.2021, suma acordată: 14.435,80 lei; 

- Beneficiar: Asociația Județeană de Fotbal Gorj, Proiect: „Să ne bucurăm de fotbal!”, contract: 

15592/04.10.2021, suma acordată: 30.000,00 lei. 

 

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 207 din 26 octombrie 2021. 

mailto:consjud@cjgorj.ro

