
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 
din  __________________ 2022 

 
privind: acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru 
Fundația Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice 
în mediul rural!” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9879/19.08.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al 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 și al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement 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 Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 176/26.05.2022 
privind aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de 
finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes 
judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), 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; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 177/26.05.2022 
privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din 
bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în 
domeniul cultural şi domeniul social), 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; 

Având în vedere procesul verbal nr. 30510/29.07.2022, al ședinței de evaluare și 
selecție în vederea acordării de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului 
Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, pentru proiecte sociale, conform 
prevederilor Legii nr. 350/2005; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b,d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă acordarea unei finanțări nerambursabile în valoare de 31.500 lei, din 
bugetul Județului Galați pentru anul 2022, Fundației Familia Galați în vederea implementării 
proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!”. 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economie şi 
Finanţe şi Direcţia Programe din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Fundației Familia Galați. 
  

    P R E Ş E D I N T E, 
    COSTEL FOTEA 

Contrasemnează pentru legalitate 
 Secretarul General al Judeţului, 
                     Ionel Coca                                                                               
Marilena Samoilă/                                                                                                                     Director Executiv -  

1 ex./08.08.2022                          Camelia Epure 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.9879 din 19.08.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea unei finanțări 
nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația Familia Galați în vederea 

implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!” 
 

În temeiul articolului 2, lit. b) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare, Consiliul Județean Galați poate fi autoritate finanțatoare pentru 
realizarea unor obiective de interes local.  
 
Potrivit atribuțiilor stabilite de acest act normativ, Consiliul Județean Galați, în calitate de 
autoritate finanțatoare, a stabilit prin Hotărârea nr. 177 din 26 mai 2022 Programul propriu 
pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru proiecte sociale, care cuprinde, așa cum 
de altfel prevede și legea, scopul și obiectivele acordării finanțărilor nerambursabile, categoriile 
de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura aplicată.  
 
Având în vedere cadrul legal existent care reglementează modalitatea de intervenție și sprijin a 
administrației locale în diferite domenii de interes general și luând în considerare propunerile 
organizațiilor neguvernamentale care solicită sprijin pentru implementarea de proiecte în 
beneficiul comunității locale, susținem inițiativa de acordare de fonduri pentru activități nonprofit 
din Județul Galați, în condiții concurențiale și de transparență.  
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, în limita fondurilor 
publice alocate programelor aprobate anual în bugetul consiliului județean, cu respectarea 
principiilor de liberă concurență, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparență, tratament 
egal, excludere a cumulului, neretroactivitate și cofinanțare. 
 
Astfel, potrivit cap. V din Ghidul Solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 176 din 26 mai 2022, au fost evaluate documentațiile depuse în cadrul procedurii selecției 
de proiecte, pe baza punctajului stabilit conform baremului de punctare din grila de evaluare 
prevăzută în Anexa 8, de către comisia de evaluare și selecție a proiectelor, stabilită prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați 353 din 14 iulie 2022. În urma evaluării, 
proiectul „STOP violenței domestice în mediul rural!” având ca solicitant Fundația Familia Galați 
a fost declarat eligibil în vederea acordării de finanțare, obținând 73,66 de puncte, așa cum 
este menționat în procesul verbal al ședinței de evaluare și selecție nr. 30510/29.07.2022. 
 
Potrivit art. 31, alin. 6 din Ghidul Solicitantului, în urma procesului de evaluare și selecție, după 
publicarea anunțului de adjudecare a contractelor de finanțare nerambursabilă, se va întocmi 
proiectul de hotărâre privind acordarea finanțării nerambursabile. 
 
Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter nurmativ, în sensul Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 
publică. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea hotărârii privind acordarea unei finanțări 
nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația Familia Galați în vederea 
implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!”. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Luând în consideraţie importanţa acestui demers, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația 
Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!” 
în forma prezentă. 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 COSTEL FOTEA 

Marilena Samoilă/1 ex./08.08.2022                            Director Executiv - Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 9879/ 19.08.2022 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea unei finanțări 
nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația Familia Galați în vederea 

implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!” 
 
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați 
pentru Fundația Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice 
în mediul rural!”. 
 
Consiliul Judeţean Galaţi îşi propune acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local 
al Judeţului Galaţi în domeniul proiectelor sociale. 
 
Fondurile propuse spre alocare sunt cuprinse în bugetul pentru anul 2022, suma aprobată de 
Consiliul Judeţean Galaţi fiind disponibilă pentru acest obiectiv. 
 
Procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă este reglementată de Legea 
nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, la care se adaugă şi alte acte normative, incluse în 
preambulul anexei la proiectul de hotărâre. 
 
Acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al Judeţului Galaţi reprezintă, în fapt, 
deschiderea autorităţii publice către societatea civilă, sprijinirea şi încurajarea de acţiuni de 
interes local, desfăşurate în Judeţul Galaţi şi în beneficiul locuitorilor din judeţul Galaţi. Ghidul 
de acordare a finanţărilor reprezintă o modalitate de atragere a unor proiecte valoroase pentru 
comunitatea locală, în condiţii concurenţiale şi transparente. 
 
Potrivit prevederilor art. 173 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 
„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: a) aprobă, la 
propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, 
modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”. Art. 173 
alin. (5) din acelaşi act normativ prevede: „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), 
consiliul judeţean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: b) serviciile sociale pentru protecţia 
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 
grupuri aflate în nevoie socială”. 
 
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

 
 
 
 

Marilena Samoilă/                                                                                                                         Director Executiv -  
1 ex./08.08.2022                              Camelia Epure 
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