
 

HOTǍRÂREA  Nr. 62 

din  30 martie 2018 
 

privind: aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din 
bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte 
sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2614/21.03.2018 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, strategii, 

studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană, al Comisiei de 
specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de 
servicii publice, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 juridice, 
pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea 
patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură din 
cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a), art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 37 din 16 februarie 2018 
privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 - 2021; 

În temeiul art. 97 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din 
bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), 
conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut 
în Anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economie şi Finanţe şi 
Direcţia de Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi de Comisia de 
evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din 
fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005, stabilită prin act administrativ. 

 

     P R E Ş E D I N T E, 
 

    COSTEL FOTEA 

 
 

 

 
 
 

 
 

Ionescu Oana                               D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./21.03.2018  

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş                                                                               
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ANEXĂ 
 

Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului 

Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, (proiecte sociale), conform 

prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din  

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

(1) Autoritatea finanţatoare 

Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, în temeiul calităţii sale de autoritate finanţatoare, 

acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Scopul programului 

Scopul programului este stimularea persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii 

ori fundaţii constituite conform legii – sau a cultelor religioase recunoscute conform legii, care 

desfăşoară activităţi sociale pentru realizarea unor obiective de interes public local. 

(3) Definirea termenilor 

a) Proiect social: un set de activităţi orientate spre un obiectiv/grup de obiective, în care 

resursele umane, materiale şi financiare sunt coerent organizate pentru a produce 

bunuri/servicii sau schimbări ca răspuns la anumite nevoi în scopul prevenirii şi combaterii 

riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii şi 

pentru care valoarea este crescută în mod principal pentru societate ca întreg, mai mult 

decât pentru indivizi particulari; 

 

(4) Durata 

Programul cuprinde o sesiune de selecţie a proiectelor pentru domeniul social - proiecte sociale, 

cuprinsă în intervalul mai 2018 (data publicării Anunţului de participare) – 15 decembrie 2018 

(data ultimei plăţi conform prevederilor din Ghidurile solicitantului). 

(5) Obiectivele Programului 

a) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale de 

recuperare şi reabilitare pentru copii cu dizabilităţi cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 ani; 

b) Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile 

pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale la nivelul judeţului Galaţi; 

c) Întărirea rolului organizaţiilor în viaţa socială a comunităţii; 

 

(6) Beneficiarii direcţi 

Beneficiarii direcţi ai Programului sunt solicitanţii (persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial 

– asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, 

care desfăşoară activităţi sociale), care depun o propunere de proiect şi cărora li se atribuie un 

contract de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte. 

(7) Beneficiarii indirecţi 

Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii judeţului Galaţi, participanţi la activităţile care fac 

obiectul proiectelor cu finanţare nerambursabilă. 
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(8) Bugetul Programului, tipurile de proiecte pentru care se acordă finanţare şi limitele 

de finanţare nerambursabilă. 

a) Suma alocată pentru program în anul 2018 este de 85.000 lei prevăzută în cadrul bugetului 

de venituri şi cheltuieli al judeţului Galaţi.  

b) b) Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi acordă finanţare nerambursabilă în anul 

2018 pentru: 

b.2) Proiecte sociale; 

 

(9) Cuantumul contribuţiei de la bugetul Judeţului Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi 

este: 

b) Pentru proiecte sociale – maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului; 

 

(10)  Finanţările nerambursabile vor fi însoţite de o CONTRIBUŢIE, în numerar, din partea 

Beneficiarului, alcătuită din cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului, precum şi valoarea neeligibilă a proiectului. 

(11)  În cazul în care plafonul maxim acordat de Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi 

(85.000 lei) reprezintă mai puţin de 90% din valoarea eligibilă a proiectului, cofinanţarea ce 

revine Beneficiarului va fi calculată, în mod corespunzător, la aceste plafoane, astfel încât să 

acopere diferenţa până la 100%. 

(12)  Valoarea totală eligibilă a Proiectului – totalul cheltuielilor eligibile care sunt luate în 

considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform prevederilor din Ghidurile solicitantului 

şi care constituie bază de calcul pentru cuantumul contribuţiei Autorităţii Finanţatoare şi a 

Beneficiarului. 

(13)  Valoarea totală neeligibilă a Proiectului – totalul celorlalte cheltuieli, altele decât cele 

eligibile, are sunt necesare implementării Proiectului şi care sunt în sarcina exclusivă a 

Beneficiarului. 

(14)  Valoarea totală a Proiectului -  reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului plus 

valoarea totală neeligibilă a proiectului. 

(15)  Procedura aplicată: Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui 

beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între 

Autoritatea Finanţatoare, reprezentată de Preşedintele acesteia şi Beneficiar, în urma aplicării 

procedurii selecţiei publice de proiecte. 

(16)  Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:  

a) Libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce 

desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, Beneficiar; 

b) Eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a 

criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare 

pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

c) Transparenţa, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a 

criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice 

persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se 

atribui contractul respectiv; 
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d) Excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes 

general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare 

nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; 

e) Neretroactivitatea, excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi 

a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de 

finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea 

programului, în limita plafonului de cofinanţare solicitat. 

f) Cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie în 

numerar, din partea Beneficiarului, de minim 10% din valoarea totală eligibilă a 

Proiectului. 

(17)  Implementarea Programului: în vederea implementării Programului, vor fi parcurse 

următoarele etape conform art. 6 lit. b) – j) şi art. 18 alin (1) şi (2) din Legea nr. 350/2005: 

a) Publicarea anunţului de participare – responsabil – Autoritatea Finanţatoare, respectiv 

Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi; 

b) Înscrierea candidaţilor – candidaţii interesaţi care vor depune proiecte şi Autoritatea 

Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, care va înregistra 

proiectul; 

c) Transmiterea documentaţiei – Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul 

Judeţean Galaţi; 

d) Prezentarea propunerilor de proiecte – Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în 

vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate 

cu prevederile Legii 350/2005, organizată în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Galaţi; 

e) Verificarea documentelor de calificare – Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor, 

organizată în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

f) Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare nerambursabilă – Comisia de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor, organizată în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Galaţi; 

g) Comunicarea rezultatelor – Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor, organizată în 

baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

h) Încheierea contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă – Autoritatea Finanţatoare, 

respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi; 

i) Publicarea anunţului de atribuire a contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă – 

Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi; 

j) Publicarea raportului financiar, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi 

rezultatele contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă – Autoritatea Finanţatoare, 

respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi. 

 

(18) Prevederi finale 

Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi 

– Consiliul Judeţean Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, (exclusiv pentru proiecte 

sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare, este publicat în Monitorul Oficial al României, partea a-VI-a, conform prevederilor legale 

în vigoare.   
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Documentaţiile pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiect vor fi publicate pe site-ul 

oficial al Consiliului Judeţean Galaţi, www.cjgalati.ro, şi vor fi puse la dispoziţia tuturor persoanelor 

interesate. 

Anunţul de participare la selecţia de proiecte va respecta aspectele vizând transparenţa şi 

publicitatea stipulate de art. 16, 19 şi 20 ale Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor 

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

modificările şi completările ulterioare. 

 

  

 

          
 

http://www.cjgalati.ro/

