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PROJECT DE HOTARARE NR. 

privind abrogarea Hotararii Consiliului Iudetean iolomita nr. 23/21.02.2020 privind aprobarea 

Ghidului solicitantului privind regimul finantiuilor nerambursabile a locate din bugetul 

judetulul talomtta pentru activitiui nonprofit de interes general pentru anul 2020 

Consiliul Judeiean tatomita, 

C'od FP -Ol-02. Ed 2 vers.O c"11iii11i1nlmiiii1�Ji11i't• 
10000068126 

Avand tn vedere: 

- Referatul de aprobare nr. (f o4';r /2020 - Jr din ,J..p .08.2020 al Presedintelui 

Consiliului Iudeteon toiomita, 

Examiruind: 

- Raportul de specialitate nr. /JO:f/ /2020 - .f_ din )i) .08.2020 al Directiei 

Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei juridice, de disciplinii drepturi, ob/igajii 

st incompotiailitiitl, 

• Avizul nr. din 2020 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare reqionalii, protectia mediului !ji turism; 

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei economico - financiare si oqricuiturii; 

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei pentru muncii, sanatate, osistentii 

socio/a st familie; 

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei pentru i'nvatamant, culturii, culte, 

· tineret, colaborarea cu societatea civila !ji relotil externe, 

- Hotiirtirea Consiliului Judeteon taiomita nr. 23 din 21.02.2020 privind aprobarea 

Ghidului solicitantului privind regimul flnantiirilor nerambursabile a/ocate din bugetul 

judetuiul tolomita pentru activitiiti nonprofit de interes general pentru anu/ 2020; 

ln conformitate cu: 

- Decretul Presedlntelul Romtinlei nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de 

urgenta pe teritoriul Romtiniei; 

- Decretul Presedlntelui Romaniei nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stiirii 

de urgenta pe teritoriul Romaniel; 

- Hotiiriirea Guvernului nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stiirii de alertii !ji 

masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea !ji combaterea efecte/or 

pandemiei de COVID-19; 

- Hotiirtuea Guvernului nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stiiri! de alertii pe 

teritoriul Rorntinlei !ji miisurile care se aplicii pe durata acesteia pentru prevenirea !ji 

combatereo efectelor pandemiei de COV/0-19; 
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- Hotiutirea nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea sti'irii de alertii pe teritoriul 

Romtiniei inceptind cu data de 17 iu!ie 2020, precum �i stabi/irea masurllor care se aplica pe 

durata acesteia pentru prevenirea sl combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
- Hotiirorea Guvernului nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea sti'irii de alertii 

pe teritoriu/ Romtinlei tncepand cu data de 16 august 2020, precum �i stabilirea mosurilor care 
se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea �i combaterea efectelor pandemiei de COV/0- 

19, 
- prevederile art. 173 a/in. {l} lit. e) �i a/in. (7) fit. a) din Ordononta de Urqento a 

Guvernului nr. 57 /2019 privind Codu/ administrativ, cu modijlcarile st completiuile ulterioare; 

- prevederile art. 64 a/in. (1) sl a/in. (3) �i art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind norme/e 

de tehnica /egislativi'i pentru e/aborarea acte/or normative, republicati'i, cu modifici'irile �i 
completiuile u/terioare; 

- prevederi/e art. 88 din Regulamentul de organizare �i functionare a Consiliului 

Iudetean lalomiia, aprobat prin Hotartuea Consi/iului Iudeiean lalomita nr. 3 din 19.01.2017, 
Tn temeiul art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordonanta de Urqenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codu/ admlnistrativ, cu modlficartte �i comp/eta rile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art.1 Se abroga Hotiiriuea Consiliului Iudetean lalornita nr. 23 din 21.02.2020 privind 
aprobarea Ghidului so!icitantului privind regimul finantarilor nerambursabile a/ocate din 

bugetul judetului talomita pentru octivitiui nonprofit de interes general pentru anu/ 2020. 

Art.2 Prin grija Secretarului General al Iudetului lalomita, prezenta hotiuitre va Ji 

comunicati'i spre ducere la lndeplinire directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 

Iudetean talomita, st spre �tiinta tnstitutiei Prefectului - Iudetul totomita, urmand a Ji 

publicatii tn presa iocalii �i pe site-u/ Consi/iului Iudeteon toiomita. 

PRE$EDINTE, 
VICTOR MORARU 

Avizat, 

Secretarul General al Judetului talomita, 

Adrian Robert IONESCU 

Nr. 

Adoptat6 la Slabozia 

Astilzi .2020 
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PRE�EDINTE Nr. //�;/ /2020 -&.._ dink_.08.2020 

REFERA T DE APROBARE 
la proiectul de hotiiriire privind abrogarea Hotiiriirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 
23/21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul flnantarilor 

nerambnrsabile alocate din bugetul [udetului Ialomita pentrn activitiiti nonprofit de interes 
general pentru anul 2020 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita se 

propune abrogarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 23/21.02.2020 privind aprobarea 

Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate din bugetul judetului 

Ialomita pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020. 

Printre atributiile consiliul judetean se regasesc cele privind cooperarea interinstitutionala 

si, in exercitarea acestora, potrivit prevederilor art. 173 alin. 7 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

"consiliul judetean hotdrdste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

romdne ori strdine, inclusiv cu parteneri din societatea civild, in vederea finantarii si realizdrii 

in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean". 

In vederea asigurarii continuitatii obiectivelor stabilite in anul anterior, respectiv 

sustinerea, potrivit competentelor �i in conditiile legii, a activitatilor organizatiilor 

neguvernamentale in desfasurarea activiratilor nonprofit in domeniile: sanatate si educatie 

antidrog, educatie, culte �i religie, protectia mediului, Consiliul Judetean Ialomita, in sedinta 

ordinara din data de 21.02.2020 a adoptat Hotararea nr. 23 privind aprobarea Ghidului 

solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate din bugetul judetului Ialomita 

pentrn activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020. 

In contextul actualei pandemii de COVID-19 existente la nivelul mondial �i national care 

a general instituirea, pe teritoriul Romaniei, a starii de urgenta incepand cu data de 16 martie 

2020 panii la 14 mai 2020, instituirea starii de alerts din data de 15 mai 2020 si pana in prezent, 

interzicerea adunarilor publice, precum �i impunerea distantarii sociale, apare ca imposibil pentrn 

organizatiile non-guvernamentale potential beneficiare de crea proiecte care presupun pe de o 

parte persoane implicate In organizare si, pe de alta parte, beneficiari ai proiectelor, <lat fiind 

faptul ca exista un rise crescut de infectare a cetatenilor cu Covid-19 in cazul desfasurarii unor 

activitati organizate care presupun prezenta unui numar mare de oameni. 
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De asemenea a fost afectata parcurgerea etapelor pentru desfasurarea In bune conditii a 

Prograrnului finantarilor nerarnbursabile alocate din bugetul judetului Ialomita pentru activitati 

nonprofit de interes general pentru anul 2020. 

Constatiind ca sunt indeplinite conditiile de necesitate �i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hotararii in forma si continutul prezentate fo proiect. 

PRE�EDINTE 
VICTOR MORARU 

Redactat, 

Novae Ramona-Florentina 
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RAPORT 

la proiectul de hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 23/21.02.2020 privind 
aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate din bugetul 

judetului Ialomita pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020 

Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 23/21.02.2020 a fost aprobat Ghidul solicitantului 
privind regimul finantarilor nerambursabile alocate din bugetul judetului Ialornita pentru activitati 
nonprofit de interes general pentru anul 2020. 

Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.350/2005 privind privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general ,,Procedura de 
selectie de proiecte cuprinde urrnatoarele etape: 

a) publicarea programului anual pentru acordarea flnantarilor nerambursabile; 
b) publicarea anuntului de participare; 
c) \'nscrierea candidatilor; 
d) transmiterea documentatiei; 
e) prezentarea propunerilor de proiecte; 
f) verificarea eligibilitatii, inreglstrarii �i a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica �i 

financiara; 
g) evaJuarea propunerilor de proiecte; 
h) comunicarea rezultatelor; 
i) incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila; 
j) publicarea anuntului de at:ribuire a contractului sau contractelor de finantare nerarnbursabila, 

In lndeplinirea prevederilor legate s-a procedat la publicarea programului anual pentru 
acordarea finantarilor nerambursabile in Monitorul Oficial al Romaniel, partea a VI-a, nr.57/27.03.2020. 

Celelalte etape de selectie prevazute de lege au fost afectate in mod substantial de evolutia 
situatiei privind pandernia generata de infectiile cu SARS Cov2, instituirea starii de urgenta Incepand cu 
data de 16 martie 2020 pana la 14 mai 2020 �i instituirea stllrii de alerta din data de 15 mai 2020 panli iii 

prezent. 
In acest context initial au fost interzise adunarile publice, iar ulterior au fost mentinute restrictii, 

a fost impusa distantarea sociala, astfel fiind imposibil pentru ONG-urile potential beneficiare a de crea 
proiecte care presupun pe de o parte persoane implicate ln organizare, pe de alta parte beneficiari ai 
proiectelor. 

Prin adresa nr. 13 951/2020-E din 02.07 .2020 s-a efectuat consultarea sturcturilor asociative, 
parohiilor din baza de date a Consiliului Judetean Ialornita in privinta reluarii Prograrnului de finantare 
nerambursabila - daca este considerat considers oportuna implementarea unor proiecte adaptate 
situatiei actuate (au fost transmise 48 de e-mail-uri). 



Conform Raportului nr 14 602/2020-0 din 09.07.2020 privind raspunsul ONG-urilor la 
solicitarea nr 13951/2020-E/02.07.2020 au fost receptionate 9 raspunsuri (reprezentand 18,75 % dine 
mail -urile transmise) din care 7 au fost pentru continuarea programului (14,5% din total e-mailuri 
transmise). 

Tinand cont de prevederile Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile 
alocate din bugetul judetului Ialornita pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020 care 
impune un termen de minim 30 de zile pentru anuntul deschiderii sesiunii de finantare �i depunere a 
proiectelor, minim IO zile pentru selectie, minim 5 zile pentru Incheierea contractelor �i ca activitatile 
proiectelor trebuie finalizate panii la data de 15 noiembrie, timpul necesar pentru implementarea 111 bune 
conditii a proiectelor este semnificativ redus (aproximativ 3-4 siiptllmani). 

Luand In considerare aceste aspecte care due la concluzia di nu exista timpul necesar pentru a 
derula In bune conditii Programul finantarilor nerambursabile alocate din bugetul judetului Ialomita 
pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020, precum �i existenta unui rise crescut de 
infectare a cetatenilor cu Covid-19 In cazul desfasurarii unor activitati organizate care presupun prezenta 
unui numar mare de oameni, prevederile art.190 alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile �i completarile ulterioare �i prevederile art.64 si 65 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, prin proiectul de hotarare s-a 
propus abrogarea a Hotararii Consiliului Judetean nr. 23/21.02.2020 privind aprobarea Ghidului 
solicitantului privind regirriul finantarilor nerambursabile alocate din bugetul judetului Ialornita pentru 
activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020. 

Constatand ca sunt indeplinite conditiile de legalitate si de oportunitate, propunem Consiliului 
Judetean lalomita adoptarea hotararii In forma si continutul prezentate 1n proiect. 

Director executiv D.C.O., 

Ionica B'1eo  


