
 

ANUNŢ DE SELECŢIE 

 

1. Autoritatea finanţatoare U.A.T. Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în 

municipiul Galaţi, strada Eroilor nr. 7, cod poştal 800119, cod fiscal CUI 3127476, telefon 

0236-410530, e-mail finantare.galati@cjgalati.ro, în baza Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

în accepţiunea prevederilor art. 92, alin. (2), lit. d) și e), face cunoscută intenţia Consiliului 

Judeţean Galaţi de a selecta organisme de drept privat, prestatoare de servicii publice şi de 

utilitate publică de interes judeţean, în vederea participării cu capital şi/sau bunuri la 

funcţionarea şi/sau dezvoltarea lor. 

2. Reglementările legale aplicabile sunt: 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 145 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 118 din 27 mai 2021 privind aprobarea 

Regulamentului privind participarea Consiliului Județean Galați cu capital și/sau 

bunuri la funcționarea/ dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de 

utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanțare și a formularelor necesare 

în vederea acordării de sprijin din bugetul Județului Galați – Consiliul Județean Galați; 

- Alte acte normative, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice. 

3. Domeniile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2021, în condiţiile prevăzute de 

articolul 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, prin participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu 

capital şi/sau bunuri, sunt: 

- servicii sociale; 

- situaţii de urgenţă. 

4. Suma alocată pentru procedura de selecţie lansată: 360.000 lei. 

5. Eligibilitatea solicitanţilor, condiţiile generale şi specifice ce trebuie să le îndeplinească 

organismele: cap. 3.1 din Ghidul solicitantului. 
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6. Documentele ce fac obiectul dosarului de participare la selecţie: cap. 4.1.1 din Ghidul 

solicitantului. 

7. Principiile de atribuire a contractelor de participare cu capital şi/sau bunuri la 

funcţionarea/dezvoltarea Beneficiarilor, criteriile de eligibilitate a solicitanţilor, proiectelor şi 

cheltuielilor, procedura de depunere a cererilor de solicitare sprijin, modalitatea de selecţie a 

proiectelor şi criteriile de evaluare sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 118 din 27 mai 2021, afişată pe site-ul oficial al 

autorităţii finanţatoare www.cjgalati.ro, secţiunea „Participare cu capital și/sau bunuri la 

funcționarea și/sau dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate 

publică de interes județean“. 

8. Documentaţia de solicitare sprijin, respectiv Regulamentul privind participarea, Ghidul 

solicitantului şi formularele necesare în vederea acordării de sprijin în anul 2021 din bugetul 

Judeţului Galaţi – Consiliul Județean Galați pentru proiecte de servicii sociale sau pentru 

proiecte pentru sprijinirea activităților în domeniul situațiilor de urgență se pot descărca de pe 

site-ul Consiliului Judeţean Galaţi, secţiunea „Participare cu capital și/sau bunuri la 

funcționarea și/sau dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate 

publică de interes județean“, începând cu data de 11.08.2021. 

9. Solicitanţii vor întocmi documentaţia conform prevederilor din Regulament şi Ghidul 

solicitantului. Documentaţia sigilată se depune cu scrisoare de înaintare la sediul Consiliului 

Judeţean Galaţi, Compartimentul Registratură, din strada Eroilor nr. 7, Galaţi, cod 800119. 

Pe documentaţia sigilată se va menţiona „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere 

a documentaţiilor”. Documentaţia se depune în 1(un) exemplar original, precum şi pe suport 

CD (care va conţine cererea de finanţare, anexele acesteia şi bugetul proiectului). 

10. Data limită de depunere a documentaţiilor este 02.09.2021, ora 13:00. 

11. Evaluarea şi selecţia ofertelor de parteneriat se va face în perioada 02-06.09.2021 de 

către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor de funcționare și/ sau dezvoltare, numită 

prin act administrativ.  

Comisia de evaluare poate solicita în scris, după caz, clarificări, solicitanţii urmând să 

răspundă în scris, în termen de maxim 48 de ore. 

Procesul verbal întocmit de Comisia de evaluare va prezenta proiectele depuse şi va stabili 

proiectele câştigătoare prin atribuirea punctajului, conform criteriilor cuprinse în regulament 

şi ghid și în limita resurselor bugetare puse la dispoziție procedurii de selecție, conform 

anunțului de intenție. 

12. Anunţul privind rezultatul selecţiei se face în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul 

limită de depunere a dosarelor prin publicarea acestuia pe site-ul www.cjgalati.ro.  
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13. Eventualele contestaţii se pot depune în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data 

comunicării rezultatelor. Analiza contestatiilor şi rezultatul acesteia va fi publicat pe site-ul 

instituţiei în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

contestaţiilor. 

14. Anunţul final privind procedura de selecţie se face în termen de o zi lucrătoare de la 

publicarea rezultatelor contestaţiilor pe site-ul www.cjgalati.ro. 

15. Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi raportul final cu privire la rezultatul selecţiei 

ce va fi transmis spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi. În baza acestuia, 

Preşedintele dispune semnarea contractului/ contractelor de finanțare. 

16. Durata finanţării: anul 2021. 

Va avea loc o singură sesiune de selecţie.  

Perioada de implementare a proiectelor: intervalul cuprins între data semnării contractului 

de finanţare şi cel târziu 15 decembrie 2021. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

COSTEL FOTEA 
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