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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantă rilor 

nerambursabile alocate din bugetui judetului !atom*: pentru 
activită ti nonprofit de interes general pentru anui 2023 

Consiliul Juderean lalomira, 
Avă nd  în vedere: 
- Referatul  de aprobare nr. ilYbl  /2023 - B din .2-0'QL  .2023 al Preş edintelui 

Consiliului Juderean lalomira, 
Examină nd: 
Raportul de specialitate nr.I7  145/2023  - (Q din  21 ' 02--  .2023 al Directiei 

Coordonare Organizare; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei juridice, de disciplin ă  

drepturi, obligarii i incompatibilit ă ri; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protecria mediului ş i turism; 
Avizul nr. /2023 - din .2023 al Comisiei economica -financiare ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. /2023 - din .2023 al Comisiei pentru muncă , să n ă tate, 

asistenră  social?", 
Avizul nr. 

familie; 
/2023 - din 	 .2023 al Comisiei pen tru invă ră m ă nt, 

cultură , culte,  tin eret, colaborarea cu societatea civilă  5i relarii externe, 
Tn conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), ) 5i alin. (7) lit. a) din Ordonanta de Urgenr ă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 5i corripletă rile 
ulterioare; 

prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanr ă rilor nerambursabile  pen tru 
activitari nonprofit de interes general, cu modifică  rile i conipletă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas6 ,si regimul general al 
cultelor, republicat ă , cu modifică  rile i coniplet ă rile ulterioare; 

prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modific ă rile ş i completdrile 
ulterioare; 

prevederile Ordonantei de Urgenră  a Guvernului nr. 195/2005 privind protecria 
mediului, cu modifică  rile .5i complet ă rile ulterioare; 
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- prevederile Legii 52/2003 privind transparen ţ a decizională în administra ţ ia publică , 

republicată , cu modifică rile 0 cornpletă rile ulterioare; 
- prevederile Legii ur. 273/ 2006 privind finan ţ ele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 

cornpletă rile ulterioare; 
- prevederile Regulamentului de organizare 0 functionare al Consiliului Jude ţ ean 

lalomiţ a, aprobat prin Hotetrârea Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a nr. 46 din 30,03.2021, cu 
modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Hotă r6rii Consiliului  Jude ţ ean lalomiţ a nr. 12 din 31.01.2023 privind 
aprobarea bugetului general al jude ţ ului lalomiţ a pe anul 2023; 

in temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 0 completă  rile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aprobă  Ghidul solicitantului privind regimul finan ţă rilor nerambursabile 
alocate din bugetul judetului lalomi ţ a pen tru activit ă ti nonprofit de interes general 
pen tru anul 2023, prev ă zut i'n anexa care face parte integrant ă  din prezenta hotă reire. 

Art.2 Ducerea la indeplinire a prezentei hot ă r6ri se va asigura de că tre Preş edintele 
Consiliului Jude ţ ean lalomi ţa prin intermediul directiilor din cadrul aparatului de 
specialita ţ e. 

Art.3 Prezenta hotă reire devine obligatorie 51 produce efecte de la data aducerii la 

cunoş tin ţă  public& 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului lalomi ţa, prezenta hotă rerre se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Pre5edintelui Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, 

direcţ illor implicate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude ţ ean 5i, spre 

stiinta, Institu ţ iei Prefectului — Judetul laic mi ţa, urrnând a fi publicat ă  în presa locală  ş i 

pe site-u/ Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a – Sec ţ iunea „Monitorul Oficial al Jude ţ ului." 

	

PRE5EDINTE, 	 Avizat, 

	

MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judegului lalomiga 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Rd/Oc 
HAM 
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Anex ă  
la Hot ă ră rea CJ Ialomita nr. 	din 	2023 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a 
Slobozia — Pia ţ a Revolutiei nr.1 

Tel:0243/230200, Fax: 0243/230250 
e-mail: eii@cicnet.ro  

www.cjialornita.ro  

GHIDUL SOLICITANTULUI 
privind regimul finantfirilor nerambursabile 

aloeate din bugetul judetului Ialomita pentru activitâti nonprofit de interes 
general pentru anul 2023 



CUPRINS 

CAPITOLUL I — INFORMATII GENERALE 

1.1 Temeiul legal 
1.2 Glosat de termeni 
1.3 Principiile care stau la baza finanţă rii nerambursabile 

CAPITOLUL  II— CRITERII DE ELIGIBILITATE 

2.1 Eligibilitatea solicitantului 
2.2 Eligibilitatea ac ţ iunilor proiectului 
2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 

2.3.1 Cheltuieli eligibile 
2.3.2 Cheltuieli neeligibile 

CAPITOLUL III — PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANTARII 

CAPITOLUL IV — PROCEDURA-DE SELECTIE A PROIECTELOR 

4.1. Preciz ă ri generate 
4.2. Etapele procedurii de selecţ ie 

Criteriile de evaluare si selec ţ ie 
4.4. Comisia de evaluare si selec ţ ie a proiectelor 
4.5. Contesta ţ ii 
4.6 Publicitatea proiectului 

CAPITOLUL V — INCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE 

CAPITOLUL VI —PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE 

6.1. Obligatiile beneficiarului 
6.2. Decontarea cheltuielilor 
6.3. Efectuarea pl ăţ ilor 

Anexa nr. 1 — Cerere de finanţ are 

Anexa nr. 2 — Declaraţ ie de imparţ ialitate 

Anexa nr. 3 — Declara ţ ie pe propria ră spundere 

Anexa nr.  4—  Anexa buget 

Anexa nr.5 — Model raport tebnic 

Anexa nr.6 — Formular decont 

Anexa nr. 7 — Cerere virare 

Anexa nr.8 - Declara ţ ie pe propria r ă spundere din care s ă  reias ă  că  solicitantul va respecta toate 

mă surile sanitare impuse de pandainia Col/id-19 in activit ăţ ile desfă surate 

Anexa m-. 9 — Contract Cadru de finanţ are nerambursabil ă  

Declaraţ ie de imparţ ialitate si confiden ţ ialitate 
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CAPITOLUL I - INFORMATII GENERALE 

1.1 Temeiul legal 
Conform art. 173 alin.(7) lit.(a) din Ordonanta  31r.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modifică rile  i  complefă rile ulterio  are,  Consiliul Judeţ ean, hotă ră ste, in conditiile legii, cooperarea 
sau asocierea Cu  persoane juridice rom ă .ne  on  stră ine, inclusiv cu parteneri din societatea civil ă , in 
vederea fmant ă rii ş i realiză rii in cam= a unor ac ţ iuni, lucră ri, servicii sau proiecte de interes 
public judetean, national sau international potrivit competen ţ elor sale ş i in conditiile legii, in 
domenii privind: culte, religie, educatie, s ă nă tate ş i educatie autidrog, protectia mediului. 
Finanţă rile pentru proiecte se acord ă  in conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 350/2005 privind regirnul finan ţă rilor nerambursabile pentru activit ă ti nonprofit 
de interes general; 

Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioas ă  ş i regimul general al 
cultelor, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- Legea educa ţ iei naţ ionale nr. 1/2011 cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare; 
- Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

Ordonan ţ a de Urge* a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ţ ia mediului, cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, cu modific ă rile si complet ă rile 
ulterioare. 
- Legea 52/2003 privind transparen ţ a decizional ă  in administratia public ă  cu modifică rile 
si complet ă rile ulterioare; 

1.2 Glosar de termeni 
in intelesul prezentului GHID, termenii ş i expresiile de mai jos au urină toarea semnificaţ ie: 

a) autoritate finantatoare — Jude ţul Ialomita reprezentat de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a; 
b) beneficiar solicitantul c ă ruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabil ă  in urma 
aplică rii procedurii selectiei publice de proiecte; 
c) bugetul proiectului - reprezint ă  totalitatea surselor de finanţ are necesare realiz ă rii proiectului si 
a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale in vigoare; 
d) cerere de finanţ are - document completat de că tre solicitanţ i in vederea ob ţ inerii fmanţă rii 
pentru una sau mai multe aotiuni/activit ăţ i din cadrul unui proiect (Anexa nr. 1); 
e) cheltuieli eligibile 	sunt considerate eligibile cheltuieli care reflectă  costuri neces  are  ş i 
rezonabile, sunt oportune ş i justificate, sunt efectuate pe perioada de desfăş urare a 
actiunilor/activit ăţ ilor din cadrul proiectului propus, sunt legate in mod direct de obiectul 
contractului de finanţ are ş i trebuie s ă  fie prevă zute in formularul de buget, identificabile ş i 
verificabile, sunt sus ţ inute de acte ş i documente justificative corespunz ă toare ( cap.2.3.1).; 
f) contract de fmantare nerambursabil ă  - contract incheiat, in conditiile legii, Intre Judetul Ialomi ţ a 
in calitate de autoritate finan ţ atoare si un beneficiar; 
g) contribuţ ia solicitantului 	reprezintă  o parte din cheltuielile propuse pentru realizarea 
proiectului in procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile; 
h) finanţ are nerambursabil ă  - alocare de fonduri, prevă zute distinct in bugetul autorit ăţ ii 
finantatoare pentru acoperirea par ţ ială  a cheltuielilor necesare realiz ă rii unor ac ţiuni sau programe 
de interes public la nivelul judelului Ialomita; 
i) fonduri publice sume alocate din bugetul judetului Ialomita; 
j) solicitant 	persoană  fizic ă  av ănd capacitate deplină  de exercitiu sau asocia ţ ie, fundaţ ie 
constituit ă  conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul sau sediul 
social/filial ă  in judeţul Ialomiţ a care deplane o propunere de proiect cu relevant ă  ş i aplicabilitate 
în judetul Ialomi ţ a, solicitând fmantare pentru una sau mai multe actiuni/activit ăţ i din cadrul 
proiectului. 
Persoana fizic ă  va depune odat ă  Cu  proiectul si o list ă  de minim 10 sustină tori, persoane fizice, 
domiciliate  în  judetul Ialomita, care susţ in finanţ area proiectului. 

1.3 Principiile care stau la baza finant ă rii nerambursabile 
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Principiile care stau la baza acord ă rii de finan ţ are nerambursabil ă  sunt: 
a) libera concurent ă  - asigurarea conditiilor pentru ca oricare solicitant s ă  aib ă  dreptul de a 
deveni beneficiar; 
b) eficacitatea utiliz ă rü fondurilor publice folosirea sistemului concurential si a criteriilor care 
să  fac ă  posibilă  evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice ş i financiare pentru atribuirea 
contractului de finantare nerambursabil ă ; 
c) transparenta punerea la dispoziţ ia tuturor celor interesati a informa ţ iilor referitoare la 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabil ă ; 
d) tratamentul egal respectiv aplicarea in mod nediscrirninatoriu a criteriilor de selec ţ ie astfel 

Inc& once persoan ă  juridică  care depune o ofert ă  s ă, aibă  sanse egale de a i se atribui contractul 
respectiv; 
e) excluderea cumulului potrivit c ă reia: pentru o activitate nonprofit un beneficiar nu poate 
contracta deck o singur ă  finantare nerambursabil ă  de la Consiliul Judetean Ialomita in decursul 
unui an fiscal; 
f) neretroactivitatea - excluderea posibilit ă tii destină rii fondurilor nerambursabile unei activit ăţ i 
a c ă rei executare a fost deja inceput ă  sau finalizat ă  la data incheierii contractului de finantare; 
g) connantarea - finantarea nerambursabil ă  trebuie insolit ă  de o contributie din partea 
beneficiarului de minimum 10% din valo area eligibil ă  total ă  a proiectului. Contribu ţ ia trebuie să  
reprezinte cheltuieli eligibile a ş a cum sunt descrise la punctul 2.3.1. in prezentul Ghid. 

CAPITOLUL  II—  CRITERII DE ELIGIBILITATE 

2.1 Eligibilitatea solicitantului. 
Pentru a fi eligibili la o finantare nerambursabil ă  solicitantii trebuie s ă  indeplineasc ă  

cumulativ urm ă toarele conditii: 
a) solicitantul trebuie s ă  fie persoană  fizică  sau juridică  fă ră  scop patrimonial — asociatii, fundatii 

constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform prevederilor de la punctul 
1.2. lit j); pentru domeniul sport persoana juridic ă  de ţ ine ş i certificat de identitate sportiv ă ; 

b) să  nu aib ă  datorii la bugetul de stat, la bugetele locale ale unit ă tilor administrativ - teritoriale in 
care au sediul, la bugetul Judetului Ialomita san la plata contributiei pentru asigur ă rile sociale 
de stat; 

c) să  fi respectat obliga ţ iile asumate prin contractele de finantare anterioare; 
d) să  aibă  alte surse de finantare in cuantum de minim 10% din valoarea total ă  eligibilă  a 

proiectului; 
e) s ă  nu fac ă  obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, on 	fie deja in stare de 

clizolvare sau lichidare, in conformitate cu prevederile legate în vigoare; 
f) s ă  aib ă prevă zut in statut activitatea corespunz ă toare domeniului la care doresc s ă  participe; 
g) s ă  nu aib ă  conturile bancare blocate conform unei hot ă ră ri judecă tore ş ti definitive; 
h) s ă  nu furnizeze infonnatii false in documentele prezentate; 
i) documentaţ ia solicitantilor s ă  fie depus ă  inaintea datei limit ă  stabilit ă  de autoritatea 

finantatoare. 
j) art.12 din Legea nr. 350/2005. 

Autoritatea finantatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le consider ă  
necesare pentru verificarea respect ă rii condi ţ iilor rnai sus mentionate. 

Sunt excluse de la finantare persoanele fizice ş i ONG-urile care in ultimii trei ani nu ş i-au 
indeplinit obliga ţ iile asumate printr-un alt contract de finantare nerambursabil ă  incheiat cu 
Consiliul Judetean Ialomita, in m ă sura in care autoritatea finantatoare poate aduce ca dovad ă  
mijloace probante in acest sens. 
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2.2 Eligibilitatea proiectului. 
Domeniu de apiteare 
Potrivit dispozi ţ iilor prezentului ghid, nu se acordă  finanţă ri pentru activit ăţ i ce presupun 

dezvoltarea infrastructurii solicitantului (proced -uri de amenaj ă ri interioare, extindere, luer ă ri de 
construc ţ ii etc.) Finanţă rile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activit ăţ i generatoare de 
profit. Domeniile pentru care se aplică  prezentul ghid sunt: 

1. s ătnă tate ş i educatie antidrog; 
2. edueatie; 
3. cultura, eulte  i  religie; 
4. proteetia mediului; 
5. sport; 
6. promovarea turistic ă  a judetului 

În cazul in care pentm unul sau mai multe domenii nu se depune nici un project sau se 
depun numai proiecte neeligibile sau  vale area  acestora nu acoper ă  sumele alocate, Autoritatea 
finanţ atoare i ş i rezerv ă  dreptul de a redistribui, in condiţ iile legii, aceste fonduri domeniilor pentru 
care exist ă  proiecte sau ac ţ iuni/activit ă ti eligibile. Redistribuirea se va realiza in ordinea 
descresc ă toare a punctajelor ob ţ inute in cadrul celorlalte domenii, eu condi ţ ia ca acele punctaje s ă  
dep ăş ească  60 puncte. in cazul in care beneficiarul cu eel mai mare punctaj care intr ă  la 
redistribuire solicită  fonduri de la finan ţ ator mai marl, deck restul de redistribuit, va primi doar 
finanţ area disponibil ă  ră masă , trebuind s ă  asigure restul de cofinanţ are pentru a realiza proiectul. 
In cazul In care nu este de acord cu acest lucru, poten ţ ialul beneficiar va da o declaratie pe propria 
ră spundere in acest sens, iar restul de finanţ are disponibil se va acorda uini ă torului beneficiar cu 
eel mai mare punctaj la redistribuire ş i care prime ş te faptul că  suma redistribuit ă  reprezint ă  un 
cuantum suficient pentru implementarea proiectului propus. Finan ţ area proiectelor propuse in 
urrna redistribuirii fondurilor intre domenii va avea lac după  rectificarea bugetului jude ţului prin 
Hotă ră re a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

Activit ăţ ile/Acţ iunile pot consta in: festivaluri organizate pe teritoriul jude ţului, diverse 
expoziţ ii — pictură , sculptură , foto etc. (pentru domeniile educa ţ ie ş i culte/religie), 
anivers ă ri/comemor ă ri, editare ş i lansare de carte sau publicaţ ii cu caracter educativ sau ş tiinţ ific, 
recitaluri, concursuri pe teme educationale, de mediu, artistice, ac ţ iuni de ecologizare, plantare de 
perdele de protectie forestiere,  tab ere de creaţ ie, vizite didactice, congrese, simpozioane, ş i altele 
asemenea destăş urate in judet, particip ă ri la concursuri naţ ionale ş i intemationale in domeniile 
precizate. 

CJI va asigura finantare pentru  o  singură  activitate de interes public judeţ ean/local care se 
va desfăş ura In afara judetului Ialomi ţ a , pentru un solicitant. Fac exceptie de la această  prevedere 
particip ă rile la concursuri nationale  i  internationale pentru domeniul sport. 

Menţ ionăm că  activit ăţ ile de mai sus sunt cu titlu de exemplificare ş i  etc pot fi completate 
cu proiecte adecvate domeniilor de aplicare. 

2.3 Eligibilitatea 
2.3.1. Cheltuiell eligibile 
a) inchirieri: s ă li de activităţ i (seminarii, cursuri, expozi ţ ii etc), echipamente, mijloace de transport 
pe perioada desfăş ură rii activită tilor punctuale finan ţ ate. 
b) fondurile de premiere in cazul organiz ă rii cancursurilor nu pot dep ăş i 30% din valoarea 
eligibilă  a proiectului; valoarea maxim ă  acordat ă  din bugetul judetului Ialomita pentru un premiu 
pentru competitii individuale este de 500 lei cumulat, putănd  Ii  acordat in bani sau bunuri 
specifice proiectului; iar la echipe maxim 100 de lei/persoan ă . ( exceptarea de la premiere a 
reprezentantilor legali sau a coordonatorilor de proiect ş i persoanele fizice beneficiare a finantă rii). 
c) transport: bilete ş i abonamente de transport, transport echipamente ş i materiale, bonuri de 
carburant (in limita a '7,5 1/100 km parcur ş i pe distan ţ a cea mai scurt ă ). Se vor accepta decontare 
dear  bonuri de carburant emise de statii de alimentare combustibil care au acoperire naţ ională  sau 
international ă . 
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d) eazare ş i mas ă : cazarea si masa aferent ă  persoanelor implicate in derularea proiectului intr-o 
structură  de primire turistic ă  de maxim 3 stele. in cazul in care eazarea s-a fă cut intr-o structur ă  de 
primire turistie ă  de confort superior eelei de 3 stele, se deconteaz ă  numai 50% din tariful de cazare 
perceput. Masa se deconteaz ă  in cuantum de 50 de lei/zi/persoan ă . 
e) materiale consumabile: saci menaj, m ă nusi, unelte, rechizite birotied (hârtie, toner, cartu ş  
imprimant ă , markere, pixuri, mape etc.), materiale sanitare (inclusiv m ă sti de protee ţ ie); 
f) material vegetal, pomi, puieti, buta ş i, ră saduri, seminte; 
g) achizi ţ ionare servicii de genul: servicii transport, catering, traduceri autorizate, tehnoredaetare, 
servicii tip ă rire ( materiale publicitare, reviste, e ă rţ i, etc.); 
h) publicitate: ac ţ iuni promo ţ ionale ale proiectului (costuri legate de diseminarea informatiilor 
despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale promotionale, post ă ri pe paginile de 
socializare etc.); 
i) dotă ri: obiecte de inventar in limita a 20% din totalul valorii finant ă rii nerambursabile acordate 
cu eonditia s ă  Sc demonstreze faptul c ă  reprezint ă  o component ă  indispensabilă  implement ă rii 
proiectului, fuă  ca valoarea individual ă  a bunurilor achizitionate s ă  depăş ease ă  2,500 lei. 
j) cheltuieli  cu  arbitrajul in limitele ş i conditiile prev ă zute de HG 1447/2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru aetivitatea sportiv ă ; cu exceptia reprezentantilor legali sau membrilor 
0.N.G ului,  on  persoanei fizice beneficiari ai finan ţă rii. 

2.3.2. Cheltuieli neeligibile: 
a) costuri administrative (ap ă , canal, electricitate, telefon, internet, gaze naturale, costuri de 
ineă lzire etc.); 
b) cheltuieli salariale ale benefieiarului finant ă rii si diuma; 
c) plata c ă tre persoane fizice sau juridice care se ineadreaz ă  la eategoria onorarii cu exceptia celor 
prevă zute la pt.2.3.1 lit,j) din prezentul ghid; 
d) cheltaieli pentru acoperirea unor debite ale benefieiarilor; 
e) eheltuieli en intretinerea ş i reparatia mijloacelor fixe; 
f) achizitii de terenuri; 
g) achizi ţ ia, reabilitarea, construirea, renovarea de clă diti, reparaţ ii; 
h) achizi ţ ia de vehicule sau componentele acestora (anvelope, p ă rti caroserie etc.), reparatii ş i 
servieii de intreţ inere; 
i) b ă uturi alcoolice ş i tutun, room service si 
j) transport in regim de taxi; 
k) premierea elevilor olimpiei ialomi ţ eni din invă tămă ntul preuniversitar de stat, pentru anul scalar 
in curs; 
1) efectuarea de teste Covid-19. 

Once  contribuţ ie in natur ă  raportat ă  de ate beneficiar nu poate constitui justificarea p ă rţ ii 
de eofinantare a solicitantului prevă zute la clauza  tin, 1.3, pct. g. 

CAPITOLUL III — PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANTĂ RII 

Documentatia de solicitare a finantă rii, redaetat ă  in limba rom ă nă , se va depune  în  două  
exemplare la Compartimentul Centrul de Informatii pentru Cet ăţ eni — Registratura Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a, din municipiul Slobozia, Pia ţ a Revolutiei nr. 1, in termenul stabilit, sigilat,  en  
adres ă  de inaintare in două  exemplare. 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a acorn finanţ are pentru sus ţ inerea unui proiect sau 
acţ iuni/activit ăţ i din cadrul proiectului, jar finan ţ area solicitat ă  nu trebuie s ă  dep ă sească  
30% din valoarea alocat ă  domeniului in care se incadreaz ă  proiectuI propus. 
Bugetul prezentat in propunerea financiar ă  a proiectului Nate fi diminuat ca urmare a selectiei de 
că tre comisia de evaluare  i  după  semnarea contractului are caraeter ferm pe toat ă  durata de 
implementare. 
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Dosarul de participare la selec ţ ia de oferte trebuie s ă  conţ ină  unn ă toarele documente: 
formular tip de solicitare a finanţă rii, conform Anexei 1. Odată  en  depunerea cererii de 
finanţ are solicitantul va preciza in mod expres domeniul pentru care aplică  n  vederea ob ţ inerii 
unei finanţă ri nerambursabile. in cazul organiz ă rii de concursuri, cererea de finanţ are va fi 
insoţ ită  ş i de regulamentul (propriu) de organizare ş i premiere a coneursului; in cazul 
implementă rii proiectului cu sprijinul unor parteneri se vor anexa parteneriatele/acordul 
entităţ ilor implicate privind participarea la proiect cu specificarea activit ăţ ilor ş i modalit ăţ ilor 
de sus ţ inere a beneficiarului; 

b) declaraţ ie de imparţ ialitate a persoanei care reprezint ă  solicitantul - Anexa 2; 
c) declaraţ ie pe propria r ă sptmdere c ă  este eligibil din punct de vedere financiar - Anexa 3, 

respectiv Anexa 3.1; 
d) bugetul proiectului — Anexa 4; 
e) eopie a actului constitutiv, a statutului, ultima versiune ş i a certificatului de inregistrare fiscal ă  

sau  once  alte acte doveditoare ale dobandirii personalit ăţ ii juridice; 
I)  declaraţ ie  pc  propria r ă spundere din care s ă  reiasă  că  solicitantul va respecta toate m ă surile 

sanitare impuse de pandamia Covid-19 in activităţ ile desfăş urate (num ă r maxim participan ţ i, 
distanţ are social ă , purtatul obligatoriu al inăş tii, dezinfectarea obligatorie, termoscanarea etc)- 
Anexa 8; 

Toate copiile documentelor depuse vor fi semnate ş i ş tainpilate  en  menţ iunea "conform Cu 
originalul". 

Modificarea modelelor standard sau omiterea informa ţ iilor inscrise in c ă mpurile 
formularelor, conduce la respingerea cererii de finan ţ are pe motiv de neconfonnitate 
administrativ ă . 

Nu vor participa la selecţ ia de proiecte dosarele incomplete sau cele care conţ in documente 
intocmite incorect. 

In situaţ ia in care un solicitant depune mai multe solicit ă ri de finanţ are nerambursabilk nu 
va putea beneficia de finanţ are mai mult de un proiect.in acest scop va indica odată  cu depunerea 
solicită rii de finanţ are ş i ordine de prioritate in cazul in care numă ral proiectelor depuse este mai 
mare. Acestă  precizare va  fî  fă cută  intr-un document distinct ataş at la cererea de finanţ are. 

CAPITOLUL IV — PRO CEDURA DE SELECŢ IE A PROIECTELOR 

4.1. Preeiz ă ri generale 
Sesiurtea de selec ţ ie a ofertelor se va desfăş ura astfel: 

a) publicarea anun ţului privind sesiunea de selecţ ie. Anunţul de participare se publică  în  Monitorul 
Oficial al Romă niei, Partea a VI-a, in eel  puţ in două  cotidiene locale ş i pe 	Consiliului 
Judeţ ean. Ialomiţ a ş i prin afi ş are la sediul autorit ăţ ii finanţ atoare  en eel Min 30 de zile 
calendaristice inainte de data limită  pentru depunerea ofertelor; 
b) verificarea indeplinirii condi ţ iilor de participare la selecţ ie, verificare care se va efectua la 
sediul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, se va urmă ri ca documenta ţ ia depus ă  să  fie complet ă  ş i să  
indeplinească  criteriile de eligibilitate; 
c) selec ţ ia ofertelor se va face de că tre Comisia de evaluare ş i selecţ ie a proiectelor care va stabili 
punctajele finale. Comisia de evaluare ş i selecţ ie a proiectelor va fi constituit ă  in baza dispozi ţ iei 
pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a; 
d) comunicarea public ă  a rezultatului selec ţ iei pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a 
www.cicnet.ro  ş i prin afi ş are la avizierul autorit ăţ ii finanţ atoare. 

Atribuirea contractelor de finan ţ are nerambursabil ă  se face exclusiv pe baza selec ţ iei de 
proiecte, procedur ă  care permite atribuirea unui contract de finan ţ are din fonduri publice, prin 
selectarea acestuia de că tre o comisie, cu respectarea principiilor prev ă zute la cap.1.3. 

Proiectele sau ac ţ iunile/activit ăţ ile din cadral proiectelor de interes public vor  Ii  
selecţ ionate pentru finan ţ are, in limita unui fond anual aprobat prin hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a, pentru aceast ă  destinaţ ie, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, 
aprobarea, executarea ş i rapoitarea bugetului general al judeţului. 
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4.2. Etapele procedurii de selectie 
a) publicarea programului anual pentru acordarea finan ţă rilor nerambursabile; 
b) publicarea anun ţului de participare, a termenului limit ă  de depunere si a intregii documentatii 
necesare, in pres ă , la avizierul propriu al C.J. Ialomi ţ a ş i pe site-ul institutiei:www.cjialomita.ro ; 
c) depunerea proiectelor la Compartimentul Centrul de Informaţ ii pentru Cet ăţ eni Registratura 
Consiliului Judeţ ean Ialomita, din municipiul  Slob  ozia, Piaţ a Revoluţ iei nr. 1, in termenul limit 
stabilit in plic sigilat, cu mentiunea a nu se deschide p ă nă  la evaluare. 
d) verificarea eligibilit ăţ ii, inregistră rii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnic ă  
ş i financiară , vor fi respinse proiectele care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate sau  au  
documente lip s ă . 
e) evaluarea propunerilor privind actiunile / activit ă tile din cadrul proiectelor propuse; 

solicitarea de clarific ă ri asupra proiectului depus  en  obligatia solicitantilor de a ră spunde  în 
maxim 3 zile lueră toare de la solicitare; 
g) verificarea r ă spunsurilor la clarific ă ri ş i finalizarea evalu ă rii; 
f) comunicarea rezultatelor prin afisare la avizierul Centrului de Informatii pentru Cet ăţ eni, pe 
pagina de internet www.cjialomita.ro  ş i adres ă  scris ă , că tre beneficiari; 
g) depunerea eventualelor contestatii; 
h) soluţ ionarea contesta ţ iilor; 
i) comunicarea rezultatelor contestatiilor prin afisare la avizierul Centrului de Informaţ ii pentra 
Cetă teni, pe pagina de internet www.cjialomita.ro  si adres ă  scrisă  că tre beneficiari; 
h) incheierea contractelor de finantare nerambursabil ă ; 
i) publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finantare nerambursabil ă  pe pagina de 
internet a institutiei www.cjialomita.ro  si la  avizierul propriu al CJI;  

4.3. Criteriiie de evaluare ş i selecţ ie 
Seleetia si evaluarea cererilor de finanţ are se va face de că tre Comisia de evaluare pe baza 

criteriilor de selec ţ ie aprobate prin prezentul Ghid. 
Criteriile de evaluare ş i selectie pentru aprobarea eererilor de finanţ are, trebuie s ă  fac ă  

posibilă  evaluarea, pe  bare competitive, concurenfiale, a capacit ăţ ii solicitanţ ilor de a finaliza 
activitatea propus ă  pentru finanţ are, av ă nd in vederea indeplinirea urm ă toarelor condi ţ ii: 

Criterii de evaluare Punetaj 
maxim 

1.Relevantfi ş i coerenta 35 
1.1. Care este impactul social al proiectului? 10 
1.2.Că te de relevante sunt obiectivele proiectului in raport cu problema descris ă ? 
(Obiective SMART S- specific, M-xn ă surabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit in timp) 

10 

1.3.C ă te de clar definit ş i strategic este ales Grupul/grupurile tint ă ? Care este 
dimensiunea grupului tint ă  că ruia  îi  este adresat proiectul? 
Grip ţ intă : 
- intre 1 -20 persoane 	- 2 pcte 
- intre 21- 40 persoane - 4 pcte 
- intre 41- 60 persoane - 7 pcte 
Peste 60 persoane 	- 10 pcte 

10 

1.4.in cc mă sur ă  proiectul confine elemente specifice care adaug ă  valoare? 
(ex.solutii inovatoare, modele de bună  practic ă  cc pot fi multiplicate, continuarea 
unei traditii etc.) 

5 

2.Metodologie 25 
2.1.C ă t de necesare, realiste ş i coerente intre ele sunt activit ă tile propuse in cadrul 
proiectului? 

5 

2.2.C ă te de clar ş i realist este calendarul proiectului? 5 
2.3.C ă te de coerente stint activit ă tile propuse in raport cu obiectivele proiectului? 
(coerent ă =obiective-activit ă ti-rezultate-impact in rândul grupului ţ intă  ş i al 
comunit ă tii 

10 
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2.4.Cdt de coerente sant rezultatele prognozate ale proiectului in raport cu 
activit ă tile propruse? 

5 

3.Buget si eficienta costurilor 30 
3.1.În ce mă sură  bugetul este clar realist ş i detaliat pe capitole de chehuieli? 15 
3.2 .În  ce mă surd stint  neces  are  cheltuielile estimate in raport cu activită tile propuse 
pentra implementarea proiectului? 

15 

4.0 aracterul actiunii 10 
4.1.intemational 10 
4.2.national 8 
4.3.interjudetean/regional 6 
4.4.judelean 5 
4.5.1ocal 3 
Total 100 

Pentru a fi selectat ă  in vederea finant ă rii, o propunere trebuie s ă  intruneasc ă  un punctaj 
total minim de 60 puncte. in cazul in care punetajul total ob ţ inut de o propunere de proiect este 
mai mic de 60 puncte proiectul nu este eligibil de a primi finantare. 

Dac ă  urmare a solicită rii de clarificdri transmisd de comisia de evaluare solicitantul nu 
ră spunde in 3 zile lucr ă toare/r ă spunsul nu este concl-udent/prin ră spuns se modified proieetul sau 
se ere ş te valoarea finan ţă rii, proiectul va  fî  respins. 

Finantarea aprobat ă  poate fi aceea ş i sau mai mic ă  cleat cea solicitafă in scopul stabilirii 
valorii finantă rii pe parcursul evalu ă rii comisia de selectie poate solicita elarific ă ri cu privire la 
aspeetele neclare privind activit ă tile/obieetivele/bugetul proiectului. 

Nu toate propunerile care vor intruni punctajele minime necesare vor putea primi finantare. 
Vor obtine finantare proiectele care intrunesc,  in  ordine descresc ă toare, punctajele cele mai man,  
alocarea sumelor fă candu-se in limita bugetului disponibil la momentul aprob ă rii. 

Comisia de evaluare va inainta raportul procedurii de selectie a proiectelor spre aprobare 
pre ş edintelui Consiliukti Judetean Ialomi ţ a. Dup ă  aprobare ş i solutionarea eventualelor contestatii 
se va  pro  ceda la semnarea contractelor de finantare nerambursabil ă . 

4.4. Comisia de evaluare si selectie a proiectelor 
Selectia ofertelor se realizeaz ă  de cdtre o cornisie constitaitd la nivelul Consiliului Jude ţ ean 

Ialomita. 
Comisia de selectie este alc ă tuită  din cinci membri, numitd prin dispozitia pre ş edintelui 

Consiliului Judetean Ialomi ţ a. Comisia va avea doi secretari care vor redacta totate documentele 
rezultate din activitatea comisiei (solicit ă ri clarific ă ri, rapoarte, in ş tiintă ri etc.). Secretarii vor fi 
responsabili pentru acuratetea ş i concordanta docurnentelor intocmite cu deciziile comisiei. 

Componenta nominal ă  a comisiei va fi adusd la otmo ş tinţă  publied numai dup ă  incheierea 
sesiunii de selectie. Fiecare membru al Comisiei va completa o declaratie de impartialitate ş i 
confidentialitate. 

Comisia de evaluare ş i selectie a proiectelor are urmă toarele atribu ţ ii: 
• analizeazd ş i noteaz ă  proieetele in conformitate  cu  grila de acordare a punctajului; 
• stabile ş te ierarhia ofertelor in functie de valoatea ş i importanta proiectului, pe baza punctajului 

obtinut. 
• intoemeş te un proces verbal cuprinzdnd rezultatele finale ale selectiei proieetelor ş i propunerea 

de finantare a ONG-urilor, care va fi spus spre aprobare pre ş edintelui Consiliului Judetean 
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4.5. Contesta ţ ii 
So ł icitan ţ ii nemulţurniţ i de modul de respectare a procedurii privind organizarea ş i 

desfăş urarea selectiei de oferte, pot depune contesta ţ ie in termen de maximum 2 zile lucr ă toare de 
la data publică rii rezultatului selec ţ iei pe site-ul www.cjialomita.ro . 

Contestaţ iile vor fi solu ţ ionate in tennen de 3 zile lucr ă toare de la data expiră rii termenului 
de depunere a contestaţ iilor. 

Soluţ ionarea contestatiilor se va realiza de care o comisie alc ă tuită  din 3 membri (meMbrii 
su.nt din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Taloiniţ a) ş i numit ă  prin dispozitie 
a preş edintelui Consiliului Judetean Ialomi ţ a. Comisia va avea doi secretari care vor redacta totate 
documentele rezultate din aetivitatea comisiei (solieit ă ri clarific ă ri, rapoarte, in ş tiinţă ri etc.). 
Secretarii vor fi responsabili pentru acurate ţ ea ş i concordanţa documentelor intocmite cu deciziile 
comisiei. Secretariatul comisiei de contestaţ ii poate avea aceea ş i component ă  Cu eel al comisiei de 
selecţ ie. 
Contesta ţ ia poate fi admis ă  sau respins ă .Comisia de contestaţ ii va intocmi un proces-verbal de 

analiz ă  a contestatiilor in care va stabili rezultatul solution ă rii acestara. 
In componenţ a comisiei de solutianare a contestaţ iilor nu stint numiti membrii care au 

fault parte din Comisia de evaluare ş i selecţ ie a proiectelor. 
Contestatia se formuleaz ă  in scris ş i va conţ ine urm ă toarele: 

• datele de identificare ale contestatarului; 
• numă rul de inregistrare al cererii de finanţ are ş i titlul proiectului; 
• obi ectul eontestati ei ; 
• rnotivele contesta ţ iei; 
• dovezile pe care se interneiaz ă ; 
• semnă tura coutestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum ş i ş tampila. 

4.6 Publicitatea proiectului 
Solicitanţ ii ale că ror proiecte au fost admise la finanţ are au obligatia de a realiza  i  susţ ine 

prezentare public ă  de maxim 5 minute, in cadral unui evenirnent organizat de are Consiliul 
Judetean Ialomi ţ a. Prezentarea proiectului se va realiza prin prezen ţă  fizică  sau online prin 
mij loace electronice. 
RefuKul nejustificat de a realiza  i  sus ţ ine prezentarea public ă  se sanctioneaz ă  neincheierea 
contractului de finantare. 

CAPITOLTJL V — iNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE 

Contractul de finanţ are nerambursabil ă  se incheie intre Judetul lalomi ţ a reprezentat prin 
Pre ş edintele Consiliului jude ţ ean Ialomi ţ a in ealitate de finantator ş i solicitantul selectionat in 
calitate de beneficiar. Contractul va fi inso ţ it de Anexa 4  cc  cuprinde bugetul proiectului. 

Dacă  in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunică rii rezultatului, solicitantul 
nu se prezint ă  la Registratura Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a pentru incheierea contractului de 
finantare, se consider ă  că  suma alocat ă  spre finantare de că tre Consiliul Judetean Ialomita nu a 
fast acceptată , iar proiectul in eauză  se elimină  de la finanţ are. 

In unna semnă rii contractului de finanţ are,  once  modificare a bugetului proiectului se va 
putea realiza, numai in unna semn ă rii de că tre parti a unui act aditional la contract, prin realocarea 
unor fonduri intre categoriile de cheltuieli eligibile finan ţ ate din proiect, fă ră  a afecta valoarea 
totală  a bugetului care ră mane ferm ă . 

Calendarul ac ţ iunilor poate fi modificat printr-o notificare a beneficiarului insa ţ ită  de 
justificarea modific ă rii  i  numai cu incadrarea in perioada maximă  pentru derularea proiectului. 
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CAPITOLUL VI — PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE 
FINANTARE 

6.1. Obligapile beneficiarului 
a) SA depună  la sediul autorit ăţ ii finantatoare, in temen de eel  mult 5 zile lucrAtoare de la 
finalizarea proiectului, dar nu mai tArziu de 29 noiembrie 2022, ora 12:00, unn ă toarele 
documentele justificative: 

• Raportul tehnic ( model Anexa 5) 
• Decontul de eheltuieli aferent actiunilor/activit ăţ ilor sau proiectului finan ţ at de Consiliul 

Judetean Ialomi ţ a (Anexa 6) care reflectă  suma alocat ă  de care judetul Ialomita ş i suma 
reprezentAnd contributia beneficiarului, conform Anexei 4 la contract. 
Obs: Decontul de cheltuieli trebuie sii fie in concordanţ ii cu anexa la contract. 

• Pentru primirea sumei decontate, se va completa Cererea de virare a banilor - Anexa 7. 
• S ă  prezinte un calendar al activit ă tilor care CJI  i  invitatie, cu 3 zile lucr ă toare inainte de 

fiecare activitate punctual ă . 
b) Cota de cofinantare a beneficiarului trebuie cheltuit ă  ş i justificat ă  în  perioada derul ă rii 
contractului (de la senmarea contractului pAn ă  la finalizarea lui). 
c) S ă  utilizeze finan ţ area nerambursabil ă  numai  în  scopul realiz ă rii activităţ ii/activit ă tilor din 
cadrul proiectului ş i finanţ ate de Consiliul Judetean Ialomita. 
d) S ă  implementeze proiectul pe propria r ă spundere ş i in concordant ă  cu descrierea din cererea de 
finanţ are, cu scopul de a atinge obiecfivele rnentionate, pAn ă  la data de 23 noiembrie 2022. 
e) S ă  nu utilizeze finantarea nerambursabil ă  pentru activită ti generatoare de profit. 
f) S ă  reflecte corect ş i la zi, in evidentele sale contabile, toate opera ţ iunile eeonornico-financiare 
ale proiectului ş i să  le prezinte autorit ă tii finantatoare  on de cAte  on  sunt solicitate. 
g) S ă  p ă streze, conform prevederilor legal; toate documentele financiare care atest ă  desfăş urarea 
proieetului ş i s ă  accepte controlul ş i verific ă rile autorităţ ii finantatoare, precum ş i al Curtii de 
Conturi, in legă tură  cu modal de utilizare a fondurilor ce constituie subven ţ ia primită . 
h) S ă  fac ă  referire explicit ă  pe materialele promotionale realizate in cadrul proiectului Ş I cu ocazia 
evenimentelor ş i actiunilor finanţ ate de Consiliul Judetean Ialomita ş i desfăş urate pe durata 
derul ă rii proiectului, la contributia Jude ţ alui Ialomita, utilizAnd sigla judetului Ialornita ş i 
formularea „Activitate/Activit ă ti/Proiect realizat ă /realizate cu sprijinul financiar al Consiliului 
Judeţ ean Ialomha". 

caul in care unnare a solicită rii beneficiarului se incheie act aditional pentru 
renuntarea/comasarea unor activit ă ti cu consecinta diminuă rii finantă rii, contributia beneficial-L.1111i 
se va mentine la procentul stabilit initial prin contract (minim 10%) Aprobarea solicit ă rii va fi 
conditionată  de posibilitatea atingerii obieetivlor proiectului justificat ă  de beneficiar. 
j)Modificarea cheltuielilor 'intro liniile bugetare stabilite prin Anexa nr.4 la contract se poate 
realiza prin notificare justificat ă , transrnis ă  de beneficiar in litnita a 10% din valoarea liniei din 
care se vireaz ă  banii ş i prin act aditional pentru sume ce dep ăş esc această  limită , anterior realiz ă rii 
cheltuielilor. 

cazul in care beneficiarul realizeaz ă  eheltuieli peste suma stabilit ă  la linia bugetară  specified', 
respectivele cheltuieli reprezint ă  cheltuieli neeligibile ş i nu se iau  in  calcul la stabilirea 
cuanturnului contributiei beneficiarului. 
1)in rapoartele tehnice depuse se vor evidentia actiunile privind mediatizarea proiectului ş i a 
sprijinului acordat de Consiliul Judetean Ialomita indicând modalitatea (pres ă  scrisă /audio/video, 
afi ş e, pliant; bannere, retele de socializare) ş i aria de acoperire potential ă . 
m)S ă  realizeze un anuntlun comunicat de pres ă /reportaj  în  presa scris ă /audio-video/radio, la 
alegere. 

6.2. Decontar ea cheltuielilor 
Decontarea cheltuielilor se va face luă nd in considerare urm ă toarele aspecte: 

a) cheltuiala a fost realizat ă  pentru proiect, pentru tipurile de cheltuieli prevă zute la 2.3.1 
prezentate in bugetul proiectului (este dovedită  legă tura directă  cu proiectul); 
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b) finan ţ area nerarnbursabil ă  se poate deconta dac ă  a fast  efectuat ă  pentru activit ăţ i ş i plă ti 
efectuate pe perioada derul ă rii contractului ( perioada de la semnarea contractului, pan ă  la 
finalizarea lui); 
c) beneficiarul prezint ă  toate documentele justificative de plată , pentru fiecare tip de cheltuial ă „ in 
copie, semnate ş i stampilate, cu mentjunea "conform cu originalur; 
d) beneficianil a dovedit realizarea activit ăţ ii pentru care a fost efectuat ă  cheltuiala in cauz ă ; 
e) facturile sunt emise pe numele beneficiarului finant ă rii; 
f)facturile surit completate cu toate datele necesare din punct de vedere  a  conţ inutului 
- detalierea exact ă  a produselor sau serviciilor achizitionate; 
g) facturile sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei num ă rul ş i  
data erniterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate ş i ş tampilate; 
h) toate documentele justificative externe, emise de că tre un prestator din afara RomAniei c ă tre 
beneficiarul finan ţă rii, se vor prezenta la decant insotite de traducerea acestora (neautorizat ă ) in 
limba român ă . Traducerea trebuie s ă  fie inso ţ ită  de declaratia pe propria r ă spundere a 
beneficiarului privind corectitudinea traducerii. 
i) registrul de casa i dispozitii de platA pentru pl ă tile în numerar, jar pentru piatile prin 
virament bancar, extras de cont. 

In vederea depunerji decontului financiar — contabil aferent actjunilor/activit ă tilor 
cofinanţ ate, benefjciarul finan ţă rii va prezenta urni ă toarele documente justificative: 
a) pentru inchirieri de spatii ş i aparatură  se vor prezenta:contractul, procesul verbal de receptie, 
factur ă  fiscală  ş i ordinul de plată /chitanta din care rezult ă  plata facturii; 
b) fonduri de premiere 	pentru justificarea cheltuielilor reprezentând premii, beneficiarul 
finant ă rii nerambursabile va prezenta tabelul de premiere, care trebuie s ă  cuprind ă : numele ş i 
prenumele persoanelor premiate, valoarea premiului, date de identificare ale persoanei 
premiate(serie ş i nr Cl/CN ş i CNP), semn ă tura persoanei beneficiare. Valoarea maxim ă  a 
premiului I este de 500 lei. 
c) pentru cheituieli de transport se vor prezenta biletele de că lă torie, ordinele de deplasare, 

bonuri, taxe autostrada, bonuri trecere poduri, foi de transport etc., dup ă  caz ş i se vor deconta 
urm ă toarele: 

• once  fel de tren, dup ă  tariful clasei a II-a, pe distanţ e de pană  la 300 km, ş i dup. tariful 
clasei I, pe distante mai marl de 300 de km; 

• navele de că lă tori, dup ă  tariful clasei I; 
• mijloace de transport auto ş i transport in comun, dup ă  tarifele stabilite pentru aceste 

mijloace; 
• mijloace de transport auto inchjriate; 
• cheltujeli conexe transportului: taxe de autogară , port, taxe pentru trecerea podurilor, taxe 

privind circulaţ ia pe drumurile publice, etc. prevă zute de dispozitiile legale in vjgoare. 
În cazul in care deplasarea se efectueaz ă  cu autoturisuaul proprietate personal ă  a 

beneficiarului finanţă rii justificarea cheltuielilor Sc va face pe baza foii de parcurs care trebuie s ă  
cuprindă : destinaţ ia deplas ă rii, distanţ a in km, consutnul normat, consumul efectiv. 

De asemenea, pentru deplas  area  participantilor la proiect cu autoturismul proprietate 
personală , pe ordinul de deplasare se va face mentiunea „Se aprob ă  deplasarea cu ma ş ina 
personală ", iar aprobarea va fi Mudd de are persoana responsabil ă  cu implementarea proiectului. 
Posesotul autoturismului va primi in acest caz contravaloarea a 7,5 litrj combustibil la 100 km 
parcurş i pe distanta cea mai scurt ă . 

În cazul in care deplasarea se efectueaz ă  cu mijloace de transport inehiriate se vor prezenta 
contractul de inchiriere  i  foia de parcurs care trebuie s ă  cuprind ă : destinatia deplas ă rij, distan ţ a in 
km, consumul format, consumul efectiv. 

În cazul in care deplasarea se efectueaz ă  cu  mijloace de transport pe baz ă  de contract de 
prest ă ri servicii de transport se vor prezenta contraciul de prest ă ri servicii  i  foia de parcurs care 
trebuie s ă  cuprind ă : destinatia deplas ă rii, distanta in km, consumul format, consumul efectiv. 

Pentni deplas ă rile in stră ină tate se va unnă ri respectarea prevederilor 
FIG  518/10.07.1995, pentru justificarea cheltuielilor  fund  prezentate urm ă toarele documente: 
invitaţ ia primită  din partea unei organizatii sau altor parteneri externi ş i documente din care să  
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rezulte costul transportului in trafic international. Decontarea se va face in lei la cursul BNR din 
data factur ă rii. 

Pentm deeontarea cheltuielilor de transport se intocme ş te de asemenea un referat prin care 
se justified necesitatea acestor cheltuieli ş i se anexeaz ă  lista nominal ă  semnat ă  de persoanele 
b enefi ci are . 
d) Decontarea cheltuielilor pentru cazarea ş i masa aferentă  persoanelor implicate in derularea 
proiectului intr-o structur ă  de primire turistic ă  de maxim 3 stele se face pe baza facturii ş i 
ordinului de plată /chitant ă . in cazul in care cazarea s-a facut intr-o structur ă  de primire turistied de 
confort superior celei de 3 stele, se deconteaz ă  numai 50% din tariful de cazare perceput. Masa se 
deconteazd in cuantum de 50 lei/zi/persoan ă . Pentru decontarea cheltuielilor de cazare ş i masd se 
intocine ş te un referat prin care se justified necesitatea acestor cheltuieli ş i se anexeaz ă  lista 
nominală  semnat ă  de persoanele beneficiare. in cazul in care, pentru acelea ş i persoane in aceea ş i 
zi sunt prev ă zute masd/catering/gust ă ri/b ăuturi ră coritoare, acestea indiferent de numă rul lor 
trebuie s ă  se incadreze  în  limita de 50/1ei/zi/persoan ă . 
e) decontarea materialelor consumabile Sc va face in baza documentelor justificative: factur ă , 
chitant ă /ordin de plată /bon de consum; 
f) decontarea achizi ţ illor de diverse servicii se vor face cu : contract, statul de plea., factura 
fiscal ă , chitantd /ordin de platălbon benzină  (dup ă  eaz); 
g) decontarea publicit ăţ ii / ac ţ iunilor promo ţ ionale ale proiectului se vor face cu: factură  
fiscală , chitanţ a/ ordinul de plată , copie dup ă  anuntul publicitar, caseta ş i graficul de difuzare a 
spotului audio/video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea, fotografii ale 
bannerului/roll-upului/afi ş ului/fluturaş ului/pliantului 	cu 	precizarea 	modalită tii 	de 
distribuire/folosire a acestora. 

6.3. Efectuarea pl ăţ ilor 
Finantă rile se acordd dup ă  validarea raportului final ş i a decontului,  hi  termen de 10 zile 

lucră toare, prin virament bancar, din bugetul Jude ţ ului Ialomita, in baza cererii de plat ă  (model 
Anexa.7). Pentru proiectele cu o valoare eligibil ă  a proiectului pfin ă . la 10.000 lei inclusiv, 
plata se vă  efectua integral in condiţ iile de mai sus. 

Pentru proiectele  Cu o valoare eligibil ă  a proiectului rnai mare de 10.000 lei plata se va 
efectua in maxim trei tran ş e in functie de durata proiectului ş i numă rul de activit ă ti, după  cum s-a 
stabilit prin contract. 

La fiecare solicitare de plată  va fi prezentat un raport al activită tilor desfăş urate ş i 
cuantumul cheltuielilor efectuate insotite de documentele justificative. 

Plata unei tranş e in avans, in cuantum de 20% din valoarea finan ţ drii, se face numai pentru 
proiectele cu o valoare a finanţă rii de minim 20.000 lei. Aceast ă  tran şă  de avans face parte din 
cele trei tran ş e prev ă zute pentru proiect. 

Beneficiarul pl ă tii in avans este obligat s ă  depună  un raport de utilizare a avansului in 
termen 10 zile lucr ă toare de la data desfdsură rii activităţ ilor pentru care s-a solicitat avansul. 

In cazul in care beneficiarul finan ţă rii nu depune in termen raportul privind utilizarea 
avansului, acesta datoreaz ă  cu titlu de penalităţ i 10% din valoarea finant ă rii, sum ă  ce urmeaz ă  a fi 
retinut ă  din unnă toarea tran şă  sau din plata finală , 

In situaţ ia in care beneficiarul pl ăţ ii in avans acumuleaz ă  intarzieri mai mad de 15 zile 
lucră toare faţă  de termenul limită  de depunere, finantatorul este indreptă tit să  rezilieze contractul, 
Cu o notificare prealabil ă  cu 5 zile lucră toare inainte de data intervenirii rezilierii, iar beneficiarul 
este obligat s ă  retumeze avansul ş i să  plă teased cu titlu de penalit ăţ i 10% din valoarea finanţă rii. 

În cazul proiectelor care nu necesită  plată  in avans, iar beneficiarul nu notified cu 15 zile 
lucră toare inainte de termenul de finalizare al proiectului imposibilitatea irnplement ă rii acestuia 
sau modificarea graficului de activită ti prin act aditional, atunci acesta va pl ă ti finantatorului cu 
titlu de daune interese/penalit ă ti 5% din valoarea finant ă rii. 
Toate reglement ă rile Cu  privire la plata in avans, plata in taw i  nurnă rul acestora, precum ş i 
procentul penalit ăţ ilor vor fi strict detaliate in contractul de finanţ are. 
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NOT~: 

Beneficiarii unei finantri nerambursabile aloeate din bugetul judetului Ialomita 

pentru activit~ti nonprofit de interes general pentru anul 2023, fn temeiul prevederilor Legii 

nr.350/2005, nu vor putea benefieia si de finanfare din fonduri din bugetul public al 

judetului Ialomita mn baza unei cereri depuse ~n cadrul Programului sportiv de utilitate 

public "Promovarea sportului de performant pentru anul 2023/ sezonul competitional 

2023 --2024°° 
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Ghidul solicitantului privind regbuul finan ţă rilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomita pentru activit ăli nonprofit de interes general 

ANEXA 1 

FORMULAR — TIP 
DE PRO  PUNERE A PROIECTELOR 

1. Descrierea solicitantului 

1,1. Numele complet 
1.2. Date de contact: adres ă , telefon/fax, e-mail 
1.3. Cod Fiscal 
1.4. Date bancare: denumirea b ă ncii, numă r de cont 
1.5. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantal: nume complet, fun*, 

telefon, e-mail. 
1.6. Datele responsabilului de proiect (dac ă  este diferit de persoana de la pet-ul 1.5) 
1.7. Parteneri in cadrul proiectului 

2. Descrierea proiectului 
2.1 Domeniul ( s ă nă tate si educatie antidrog, cultur ă , culte/religie, educa ţ ie, protectia mediului, 

sport) 
2.2. Titlul proiectului 
2.3. Scop 
2.4. Objective 
2.5. Grupul ţ intă  
2.6. Durata desfă sură rii proiectului (dat ă  de inceput si sfarsit) 
2.7. Calendarul activit ăţ ilor (vă  rugă m să  le descrieţ i  in ordinea cronologic ă ) 

Descrie ţ i activită tile utiliză nd pentru fiecare activitate fi ş a urmă toare: 

• Activitatea  iii. (ex: activitatea 1, activitatea 2 etc) 

• Titlul activit ăţ ii: 

• Tipul activit ăţ ii: (ex: formare echip ă  de project, campanie de popularizare, organizare 
simpozion/excursie didactic ă , tematic ă /expozitie/concurs, evaluare proiect etc): 

• Data/perioada de desfăş urare: 

• Locul de desfă surare: 

• Numă r de participan ţ i pentru fiecare categorie (beneficiari direc ţ i: elevi, cadre 
didactice, sportivi etc; beneficiari indirecti; p ă rinti, spectatori etc ): 

• Responsabil: 

• Metode/mijloace de realizare: (ex: editare pliante/afise/postare anunt pe facebook, 
sedinţ e ale echipei de proiect, achizitionare servicii transport/tip ă rire/cattering, 
achizitionare premii etc); in cazul organiz ă rii de concursuri, cererea de finantare va 
Inso ţ ită  si de regulamentul Concursului. Valoarea maxim ă  a premiului I nu va dep ă si 
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500 lei. Descrierea dot ă rilor propuse pentru achizi ţ ionare ş i precizarea modului cum 
contribuie la implementarea proiectului. 

• Descriere pe scurt a activit ă tii. 

2.7.1. Activitatea/Activitkile pentru care se solicit ă  sprijinul Consiliului Judetean 
Ialomita. Enamerare, 

2.8. Caracterul ac ţ iunii (international, national, interjude ţ ean, jude ţ ean, local) 
2.9. Continuitatea actiunii (la a c ă ta editie se afl ă  actiunea): 
2.10. Rezultate prognozate (Indicatori de rezultat: nr. participanti, nr premii, nr. materiale 

publicitare, nr. pueti plantati etc) 
2.11. Modalită ti de mediatizare/promovare (precizarea modului cum vor fi folosite/distribuite 
materialele publicitare) Se vor evidentia actiunile privind mediatizarea proiectului ş i a sprijinului 

acordat de Consiliul Judetean Ialomita indicand modalitatea (pres ă  scris ă /audio/video,  ate,  pliante, 

bannere, retele de socializare) ş i aria de acoperire potential ă . 

3. Date despre solicitant 
3.1. Capacitatea organizatoric ă  ş i functional ă  a heneficiarului flnant ă rii 

- resursele umane (echipa de project) 

- dotă rile pe care le are solicitantul 
3.2. Experienţ a in domeniul administr ă rii altar programe/ proiecte similare. Experierit ă  de 

colaborare, parteneriat cu autoritkile publice, en alte organizatii guvernamentale ş i 
neguvemamentale din tail ş i din str ă ină tate, dup ă  caz. Descrierea sumar ă  a proiectelor implementate 

anterior ş i a fondurilor gestionate in cadrul acestora, 

4. Bugetul proiectului 
4.1. Valoarea total ă  a proiectului:(din care: valoarea activit ăţ ilor eligibile, valoarea neeligibil ă ) 

4.2. Suma solicitat ă  din bugetul judetului Ialomita: 
4.3. Valoarea flnant ă rii din partea heneficiarului (minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.  
Contributia tr6uie s ă  reprezinte cheltuicli eligibile a ş a cum s t descrise 	maul 2.31. în n 

prezentul Ghid): 

Finanţ area nerambursabill va fi acordat ăt numai pentru categorii de eheltuieli eligibite. 

Solicitant 	  

Reprezentantul legal 	  

Semnă tură 	  

Starnpil ă 	  

Reprezentant financiar 	  

Semnă tură 	  
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Ghidul solicitantului privind reghnul finant ă rilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomiţ a pentru activit ă ti nonprofit de interes general 

ANEXA 2 

DECLARAŢ IA DE IMPARTIALITATE 

Reprezint ă  conflict de interese mice situatie care îl impiedica pe beneficiar in once 
moment s ă  actioneze in conformitate cu obiectivele autorit ă tii publice finantatoare, precum ş i 
situatia in care executarea obiectiv ă  ş i impartial ă  a functiilor oric ă rei persoane implicate in 
implementarea proiectului poate fi compromis ă  din motive familiale, politico, economice sau 
once alte interese comune cu o alt ă  persoan ă . 

Subsemnatul, 	  ca persoan ă  en drept 
de reprezentare a organizatiei solicitante 	  
persoan ă  flzică  Cu domiciliul in judetul Talomita, in ceea ce prive ş te implementarea proiectului, 
mă  oblig să  iau toate m ă surile preventive necesare pentru a evita mice conflict de interese, asa 
cum este acesta definit rnai sus, ş i, de asemenea, xní. oblig sa informez autoritatea public ă  
finantatoare despre once situatie cc genereaz ă  sau an putea genera un asemenea conflict. 

Numele si prenumele: 

Functia(dup ă  caz): 

Semnă tura ş i stampila (dup ă  caz): 



Ghidul solieitantului privind regimul finantarilor nerambursabile aloeate 
din bugetul judetului Ialomita pentru activit ăţ i  nonprofit de interes general 

ANEXA 3 

DECLARAŢ IE 

Subsemnatul 	 , domiciliat in localitatea 	 , str 	 
nr. ....., sectoral/judetul 	, posesor al actului de identitate 	 seria 	nr. 	, 
codul numeric personal 	 , in calitate de reprezentant al proiectului 
	 , declar pe propria r ă spundere c ă  persoana juridică  pe care o 
reprezint: 

a) nu se afl ă  in incapacitate de plată ; 
b) nu are conturile blocate conform unei hotă ră ri judecă toresti definitive  ş i irevocabile; 
c) nu a incă lcat cu bună  stiinţă  prevederile unui alt contract finan ţ at din fonduri publice; 
d) nu sunt vinovat de declaraţ ii false cu privire la situaţ ia economică  ş i documentelor 

prezentate; 
e) nu are restan ţ e că tre bugetul de stat, bugetul asigur ă rilor sociale de stat, bugetul 

asigură rilor sociale de s ă nă tate, bugetele locale sau fondurile speciale; 
f) am cap  acitatea financiar ă  de a susţ ine din fonduri proprii sau atrase cel pu ţ in 10% din 

valo  area  total ă  a proiectului; 
(Contribuţ ia trebuie s ă  reprezinte cheltuieli eligibile). 

g) a respectat obliga ţ iile asumate prin contractele de finanţ are anterioare; 
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare,  on  s ă  fie deja in stare de 

dizolvare sau lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
i) are prevă zut in statut activitatea corespunz ă toare domeniului la care doresc s ă  participe; 
j) nu furnizez informa ţ ii false in documentele prezentate; 

De asemenea, declar c ă  valoarea contribu ţ ici proprii sau atrase este in sumă  de 
 lei (minim 10% din valoarea total ă  eligibil ă  a proiectului) pentru project si nu am 
mai contractat  în  decursul acestui an fiscal niei o alt finanţ are de la această  autoritate 
finanţ ato are. 

Cunosc ă nd pedeapsa prev ă zută  de art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) pentTu 
infrac ţ iunea de fats in declaraţ ii, am verificat datele din prezenta declara ţ ie, care este completă  ş i 
corect ă . 

Data 	 Semnă tura 



Ghidul solicitantului privind regimul finantArilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului lalomita pentru activitati nonprofit de interes general 

ANEXA 3.1 

DECLARAŢ IE 

Subsemnatul 	 , domiciliat in localitatea 	, str 	 nr. 
ap. 	sectorul/judetul 	 codul po ş tal posesor al actului de identitate 

seria • 	nr, 	codul numeric personal 	 , persoană  fizică  cu domiciliul in 
judeţ ul Ialomiţ a, declar pe propria r ă spundere c ă : 

a) nu mă  aflu in incapacitate de plat ă ; 
b) nu am conturile blocate conform unei hot ă rki judecă tore ş ti definitive  ş i irevocabile; 
c) nu am incă lcat cu bun ă  $tiinţă  prevederile unui alt contract fmantat din fonduri publice; 
d) nu sunt vinovat de declaratii false cu privire la situaţ ia  economic.  $i documentelor 

prezentate; 
e) nu am restante care bugetul de stat, bugetul asigur ă rilor sociale de stat, bugetul 

asigură rilor sociale de să nă tate, bugetele locale sari  fondurile speciale; 
f) am cap  acitatea financiar ă  de a sus ţ ine din fonduri proprii sau atrase eel puţ in 10% din 

valoarea total ă  a proiectului; 
(Contribuţ ia trebuie s ă  reprezinte cheltuieli eligibile). 

g) am respectat obhga ţ iile asumate prin contractele de finanţ are anterioare; 
h) nu fumizez informa ţ ii false in documentele prezentate; 

De asemenea, declar c ă  valoarea contribu ţ iei proprii sau atrase este in sumă  de 
  lei (minim 10% din valoarea total ă  eligibilă  a proieetului) pentru proiect si nu am 
mai contractat in decursul acestui an fiscal nici o altă  finantare de la această  autoritate 
finantatoare. 

Cunosc ă nd pedeapsa prev ă zută  de art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286 12009) pentru 
infracţ iunea de fats in declaratii, am verificat datele din prezenta declara ţ ie, care este completă  ş i 
corect ă . 

Data 	 Semnă tura 



Ghidul solicitantului privind regimul finant ă rilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomita pentru activit ăli nonprofit de interes general 

ANEXA 4 
Initiator: 
Adresă : 
Date de contact: 
CF:     ... . 
Banca  
Cod IBAN: 

Project: „ 	
 
97 

1.Buget proieetului 

Nr.  
Crt. 

Categoric de cheltuieli 1  Suma 

1 
2 
3 
4 
... 

TOTAL 

Contributie proprie (lei) 2  Contributie CH (lei) 

2. Actiuni /Activit ă ti ale proiectului 

Ni'. 
Crt. Actium' /Activit ă ti sustinute financiar de beneficiar Data de 

desfăş urare 

1.  

2.  

' • •" 

Nr. 
Crt. Actiuni /Activit ă ti sustinute iinanciar de Consiliul Judetean Ialomita Data de 

desfăş urare 

1.  

2.  
..... 

1. se detaliează  cheltuielile pe unit ă ti de m ă sură , numă r unităli de mă sură  i valoare/unitate de m ă sură . 
2 minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Contributia trebuie s reprezinte cheltuieli eligibile 
aş a cum sunt descrise la punctul 2.3.1. in prezentul Ghid. 

Reprezentant legal, 



Ghidul solicitantului privind regimul finantArilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomita pentrn aetiviati nonprofit de interes general 

ANEXA 5 

Raportul Tehnic 

• Numele beneficiarului: 
• Titlul proiectului: 
• Valoarea sumei cheltuit ă  pentru project 	 din care. 	valoarea sumei alocat ă  de CJI, 

valo  area cotribuţ iei proprii 	 
Raport de activitate 	descrierea activit ăţ ilor desfăş urate in ordine cronologic ă :(se vor prelua 

informatiile ini ţ iale din cererea de finan ţ are ş i se vor completa cu informa ţ iile concrete potrivit desfăţ ură rii 
activit ăţ ii.) 

Descrie ţ i activit ăţ ile utilizand pentru flecare activitate fisa urm ă toare: 
• Activitatea tin (ex: activitatea 1, activitatea 2 etc) 

• Titlul 
• Tipul activită tii: (ex: formate echip ă  de proiect, campanie de popularizare, organizare 

simpozion/excursie didactic ă , tematic ălexpozitie/concurs, evaluare protect etc): 

▪ Data/perioada de desfa' ş urare: 

• Locul de desfăş urare: 

• Numă r de participan ţ i pentru fiecare categoric (beneficiari direc ţ i: elevi, cadre didactice, 
sportivi etc; beneficiart indirec ţ i: p ă rinţ i, spectatori etc): 

• Responsabil: 
• Metode/mij1oace de realizare: (ex: editare pliante/afi ş e/postare anunt pe facebook, ş edinţ e ale 

echipei de proiect, achizitionare servicii transport/tip ă rire/cattering, achizitionare premii etc); in 
cazul organiză rii de concursuri, cererea de fman ţ are va fi inso ţ ită  ş i de regulamentul 
Concursului. Valoarea maxim a premiului I nu vii. dep ăş i 500 lei. Descrierea dot ă rilor propuse 
pentru achizitionare i precizarea modului cum contribute la implementarea proieetului. 

• Des criere pe scurt a activit ăţ ii. 

• Activit ăţ ile fmantate (enurnerare) §i modul cum acestea contribute la realizarea scopului proiectului. 
• Explicatii pentru activit ă tile implernentate in avans/intArziate 
• Rezultate obtinute: (nr participanti, nr beneficiari directi ş i indirecti, numeir premii 

acordate/oktinute, numsdr materiale promotionale utilizate (anunturi, pliante, fluturmi, brosuri, 
afiye, invitatii etc), numiir ceirti, reviste recilizate, nr, pueţ i plantaţ i etc). 

• Descrierea ş i confirmarea modului cum au fost atinse obieetivele ş i grupul ţ intă  al proiectului. 
• Rezultatele ob ţ inute trebuie sus ţ inute de anexe: 
- I exemplar din revista/cartea /pliantul/bropra/afipl/ realizat; 

copii diplome oferite/oktinute; 
copii ale articolelor, anunturilor apeirute în presci, interviuri radio/tv; 



- fotografii de la locul de desfeisurare a activitaţ ilor derulate în cadrul proiectului; 
fotografii din care sci reiasei amplasarea afiselor; 

- fotografii cu obiectele inscripţ ionate; 
-state de platei, facturi, chitante, bonuri de consum, tabele participanti etc. 

Fotografiile, mater/ale audio/video cu privire la activitatile desfeisurate vor fi edificatoare Cu privire Ia 
conform itatea numeirului de participanti, bunuri achizitionate (cantitate, calitate) ş i materialele  
promotionale realizate, prin raportare la propunerile din bugetul proiectului, activiteiţ ile realizate in cadrul 
concursurilor, rezultatele obtinute.  

• Modaliati de mediatizare/promovare Se vor eviden ţ ia acţ iunile privind mediatizarea proiectului si a 
sprijinului acordat de Cons iliul Juderean lalomita indiccind modalitatea (presei scrisei/audio/video, 
afise, pliante, bannere, refele de socializare) si aria de acoperire potenţ ialil 

• Semnă tura ş i ş tarnpila beneficiarului 
• Autorul Raportului 

NOTĂ  Textele scrise cursiv reprezint ă  indicatii privind completarea raportului. La completare aceste 
indicatii vor 11 iniocuite cu preciz ă rile concrete ale beneficiarului. 



Nr. 
crt. Documente justificative2  Categoric de cheltuieli I 

Suma 
totală  

1 

2 

3 

4 

•••• 

TOTAL 

Contributie Proprie (1ei) 3  Contributie CH (lei) 

Ghidul solicitantului privind regimul finant ă rilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului blomita pentru activit ă ti nonprofit de interes general 

Beneficiar: 	 ANEXA 6 

Adres ă : 
Date de contact: 
CF: 	 
Banca 	  
Cod IBAN: 

DECONT DE CHELTUIELI 

Project,, 

1. se detalieaz ă  cheltuielile pe tmit ă ti de mă sură , numă r unit ă ti de mă sură  ş i valoare/unitate de mă sură ; 
se va p ă stra gruparea cheltuielilor pe categorii astfel CUM a fost prev ă zută  in buget; 

2, la prezentul decont de eheltuieli vor fi ata ş ate ş i copii xerox de pe documentele justificative; 
3. contributia proprie reprezint ă  minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Contributia trebuie s ă  

reprezinte cheltuieli eligibile a ş a cum stint descrise la punctul 2.3.1. in prezentul Ghid. 

Reprezentant legal, 



Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile aloeate 
din bugetul judetului Ialomita pentru activititi nonprofit de interes general 

ANEXA 7 

Domnule Pre5edinte, 

Sub s ernnatul 	coordonator 	al 

proiectului 	 , in calitate de 

	  vă  rog s ă  ne aprobati cererea de virare a sumei 

de 	 ,  în  contul 	 , Banca 

	  conform Contractului de finantare nerarnbursabil ă , nr• 

	din data 	, pentru derularea actiunilor/activit ăţ ilor desfă surate in 

cadrul proiectului 	 , prevă zate la Anexa 1, pct. 2.7.1 . 

Data 	 Semnă tura 

Domnului Presedinte al Consiliului Judetean Ialomi ţ a 



Ghidul solicitantului privind regimul finant ă rilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomita pentru activititi nonprofit de interes general 

ANEXA DECLARAŢ IE COVID  —19  

DECLARATIE 

Subsemnatul 	 , domieiliat in 	  
posesor al actului de identitate CI seria 	, nr. 	, cod numeric 	  
	, in caliate de reprezentant al Asociatiei 	 , declar pe propria r ă spundere c ă : 

Voi respecta toate m ă surile sanitare impuse de pandemiea de Covid-19, in activit ă tile 
desfăş urate (num ă r maxim participanti, distan ţ a social ă , purtatul obligatoriu al m ăş tii, dezinfectarea 
obligatorie, termoscanarea, etc.) 

Cunoscand pedeapsa prev ă zut ă  de art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) pentru 
infractiunea de fals in declara ţ ii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este complet ă  ş i 
corect ă . 

Data 	 Semnă tura 



CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABIL Ă  
Nr. 

P ă rtile: 

JUDETUL IALOMITA,  Cu  sediul in municipiul Slobozia, Piata Revolu ţ iei nr.1, jude ţul 
Ialomi ţ a, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@eicnetro, cod fiscal 4231776, cod IBAN 
  deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin Pre ş edintele Consiliului 
Tudeţ ean Ialomi ţ a — domnul MARIAN PAVEL, in calitate de autoritate finantatoare, 

ş j  

	

cu 	 sediul 
in 	 jude ţul 	Ialoiniţ a, 	telefon: 
	 , e-mail: 	 , certificat de inregistrare fiscal ă  	 , cod 
IBAN 

	

	 deschis 	la 	reprezentat ă 	prin 
in calitate de beneficiar, 

În confomiitate Cu:  
- prevederile art. 173 alin,(7) lit.(a) din Ordonanţ a nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

moclific ă rile  i  complet ă rile ulterioare, 
- prevederile Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a nr. 	 din 	privind aprobarea 

Ghidului privind regimul fman ţă rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit ăţ i 
nonprofit de interes general, 

prevederile Legii 350/2005 privind regimul fman ţă rilor nerambursabile pentru activit ăţ i 
nonprofit de interes general, Cu  modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

Avă nd in vedere: 
Raportul nr. 	 din 	 al Comisiei de selecţ ie ş i evaluare a ofertelor in 

vederea atribuirii contractelor de finanţ are nerambursabil ă  din fonduri publice, pe anul 2023, 
am convenit, de comun acord, incheierea prezentului contract in urm ă toarele 

Art. 1 Obiectul si scopul contractului 
1.1 P ă rtile convin s ă  realizeze ş i să  sus ţ ină  in comun Proiectul sau activitatea/activit ăţ ile Proiectului 
,9 	" proiect de interes 	 , conform anexelor la 
prezentul contract (proiectul, bugetul proieetului). 

Art. 2 Durata contractului 
2.1 Prezentul contract intră  in vigoare de la data semnă rii ş i inregistr ă rii lui de ambele p ă rti. 
2.2 Prezentul contract inceteaz ă  la data indeplinirii obieetului contractului, dar nu mai t ă rziu de data de 

Art. 3 Finantarea proiectului 
3.1 Costal Proiectului este de 	 
Consiliul Jude ţ ean Ialomita este de 	 lei, contri 
	 lei reprezent ă nd 	% din  valo  area  eligibilă  a 
3.2 Autoritatea finan ţ atoare va asigura suma de 	 
bugetul propriu al judetului Ialomi ţ a pentru anul 2023. 

lei, jar al activităţ ii/activit ă tilor finantate de 
butia beneficiarului este In cuantum de 
proiectului. 

lei din fondurile alocate in acest sens in 
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3.3 Plata se va efectua in maxim trei tran ş e in functie de durata projectuluj ş i numă rul de activit ă ti, in 
termen de 10 zile lucr ă toare de la validarea rapoartelor intermecliare/rapoartelor finale pe baza 
deeoutului ş i documentelor justificative prezentate de beneficiar. (clauză  valabilă  pentru contractele cu o 
valoare eligibild mai mare de 10.000 lei) 
3.4 Se aeord ă , la cerere, plata unei tran ş e in avans,  în  cuanturn de 20% din valoarea finan ţă rii de la 
bugetul judeţului. (clauzd valabilă  pentnt con tractele cu o valoare eligibilă  mai mare de 20.000 lei) 
3.5 Beneficjarul pl ăţ ii in avans este obligat s ă  depună  un raport de utilizare a avansului in termen 10 zile 
lueră toare de la data desfăş ură rii activit ăţ ilor pentru care s-a solicitat avansul. (clauză  valabild pentru 
contractele cu o valoare eligibild mai mare de 20.000 lei) 
3.6 Raportul final al desfăş ură rii proiectului sau activit ăţ ii/activităţ ilor projectului va fi depus cel t ă rziu 
la data de 29 noiembrie 2023 ora 12,00, la sediul autorit ă fi finantatoare. 

Art. 4 Responsabil de project 
4.1 P ă rtile contractante, de comun acord, desemneaz ă, beneficiarul ca responsabil de project. 
4.2 Responsabilul de project prin reprezentantul sal legal, 	 , reprezint ă  ş i 
acţ ioneaz ă  în  numele semnatarilor, astfel Inc& s ă  asigure partieiparea acestora, in condi ţ iile prezentului 
contract, la  realiz  area pro  iectului. 

Art. 5 Obliga ţ ille p ă r ţ ilor contractante 
5.1 Autoritatea finan ţ atoare se oblig ă : 
5.1.1 S ă  pună  la dispozitia beneficiarului suma de 	  lei, ca sprijin pentni realizarea 
Proiectului sau activit ă tii/activit ă tilor proiectului prev ă zute in art. 1 si in condi ţ iile clauzei 3.3 ş i 3.4. 
(clauză  valabilă  pentru contractele con tractele cu o valoare eligibilă  mai mare de 10.000, respective 
20.000 lei) 
5.1.2 S ă  pună  la dispoziţ ie  once  informatie relevant ă  de care dispune pentru realizarea proiectului. 
5,1.3 S ă  sprijine beneficiand in organizarea ş i promovarea activit ă tilor finantate. 

5.2 Beneficiarul are unnă toarele obliga ţ ii: 
5.2.1 S ă  realizeze managementul projectului pentru indeplinirea scopului, obiectivelor, activit ăţ ilor ş i 
rezultatelor proiectului, angaj ă nd resursele umane ş i logistice de care dispune pentru implementarea cu 
eficientă  a proiectului. 
5.2.2  S.  deruleze proiectul sau activitatea/activit ă tile proiectului de la data semn ă rii contraetului  i pan ă  
eel t ă rziu la data de 23 noiembrie 2023. 
5.2.3 S ă  utilizeze fondurile alocate de autoritatea finan ţ atoare numai pentru destina ţ iile prevă zute la 
art. 1 si in conformitate  cu  dispoziţ iile legale in vigoare, pentru cheltuiehle eligibile stabiljte prin ghidul 
solieitantului. 
5.2.4 S ă  fac ă  referire explicit ă  pe materialele promotionale realizate in cadrul proiectului cu ocazia 
evenimentelor ş i acţ iunilor finan ţ ate de Consiliul Judetean Ialomita, la contribuţ ia autorităţ ii 
finan ţ atoare, utiliz ă nd sigla judetuluj Ialomita ş i formularea „Proiect realizat cu sprijinul financiar al 
Consiliului Judelean Ialomita". 
5,2.5 S ă  intoemeasch ş i s ă  p ă streze intr-un dosar special, evidenţ a, corespondenta ş i docurnentele 
referitoare la realizarea proiectului, inclusiv documentele fmanciar-contabile  i s ă  pună  la dispoziţ ia 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a, la solicitarea acestuia, un exemplar in copie. 
5.2.6. S ă  intocineasc ă  ş i să  transmit ă  autorităţ ii finan ţ atoare un raport cu privire la realizarea 
proiectului din punct de vedere tehnic ş i decontul de eheltuieli aferent actiunilor/activit ăţ ilor din eadrul 
proiectului, ambele in tennen de 5 zile luer ă toare de la finalizarea proiectului/realizarea activit ă tilor 
intermediare in cazul acord ă rii finanţă rii in tranş e.Raportul tehnjc va descrie activit ă tile desfaş urate ş i 
indjcarea modului de atingerea a obiectivelor  pro  iectului ş i  a  rezultatelor  pro  gnozate. Raportul va fi 
insoţ it de fotografii, film ă ri, imegistră rj audio cu privire la activit ă tile desfăş urate. Fotografiile ş i 
eelelalte materiale audio/video vor fi edifieatoare  cu  privire la confonnitatea num ă rului de participanţ i, 
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bunuri achiziţ ionate (cantitate, calitate)  i  materialele promo ţ ionale realizate, prin raportare la 
propunerile din bugetal proiectului. 
5.2.7. Raportul tehnic final va fi depus pană  eel  tarziu la data de 29.11.2023. 

Art.6 Ră spunderea contractual ă  
6.1 Prezentul inscris serveste interesului comun al p ă rtilor care se oblig ă  s ă -1 execute intocmai ş i intru 
totul cu bun ă  credinţă . Ambele p ă r ţ i se oblig ă  s ă  urm ă reasc ă  ş i s ă  se informeze reciproc asupra derul ă rii 
acestui contract. 
6.2. Dac ă  beneficiarul nu notific ă  cu 15 zile lucră toare inainte de termenul de finalizare a proiectalui 
imposibilitatea implementă rii acestuia sau modificarea graficului de activit ă ti potrivit clauzei 9.4., cu 
respectarea termenului de la 5.2.2, atunci acesta va pl ă ti finantatorului en titlu de daune 
interese/penalit ăţ i 5% din valoarea finanţă rii. 
6.3.1 Dac ă  beneficiantl pl ăţ ii in avans nu depune in termen raportul privind utilizatea avansului, acesta 
datoreaz ă  cu titlu de penalit ăţ i 10% din valoarea finan ţă rii, sumă  ce tumeaz ă  a Ii  reţ inută  din  urmă to  area  
tranşă  sau din plata final ă . 
6.3.2 Dac ă  beneficiarul pl ăţ ii in avans acumuleaz ă  intarzieri mai man i de 15 zile lueră toare fa ţă  de 
termenul limit ă  de depunere, finantatorul este indrept ă tit s ă  rezilieze contractul, cu o notificare 
prealabil ă  cu 5 zile lucr ă toare inainte de data intervenirii rezilierii, iar beneficiarul este obligat s ă  
returneze avansul  i  s ă  plă teasc ă  cu tittu de penalit ă ti 10% din valoarea finan ţă rii. 
6.3.3 Dac ă  beneficiaral nu respect ă  obligatia de a realiza un anun ţ /un comunicat de pres ă /reportaj in 
presa scrisalaudio-video/radio, la alegere, acesta datoreaz ă  cu titlu de penalită ti 2% din valoarea 
finanţă rii, sum ă  ce urmeaz ă  a fi retinuta din plata final ă , 
6.4 Atunci cand, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaz ă , din fonduri 
publice nerambursabile, produse, lucr ă ri sau servicii, procedura de achizitie este cea prev ă zut ă  de Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţ iile publice, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 
6.5 Curtea de Conturi va putea exercita controlul financiar asupra derul ă rii activit ă tii/activit ă tilor 
nonprofit finantate din fondurile publice prin prezetul contract. 

Art.7 Forta majoră  
7.1 Forta major ă  exonereaz ă  p ă r ţ ile semnatare de indeplinirea obliga ţ filor asumate prin prezentul 
contract, pe toat ă  perioada in care aceasta ac ţ ioneaz ă . Forta  major ă  se constat ă  si se avizeaz ă  in 
condiţ iile Legii  lit.  335/2007. 
'7.2 indeplinirea contractului va fi suspendat ă  pe perioada de acţ iune a forţ ei majore. 
7.3 Partea care invocă  forta major ă  are obligatia de a notifica celeilalte p ă rti, imediat, producerea 
acesteia si de a lua (nice mă suri care îi  stau la dispozitie in vederea limit ă rii consecintelor. 
7.4 Dac ă  forta majoră  ac ţ ioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va ac ţ iona o perioad ă  mai mare de 1 lună , fiecare 
parte va avea dreptul s ă  notifice celeilalte p ă rti incetarea de plin drept a prezentului contract, fă ră  ca 
vreuna din pă rţ i să  poată  pretinde eeleilalte datme — interese. 
7.5 Prevederile art. 7 se aplică  in mod corespunz ă tor ş i cazului fortuit. 

Art, 8 ineetarea contractului 
8.1 Contractul ineeteaz ă : 
a) prin acordul de voinţă  al partner; 
b) la expirarea terinenului; 
c) la cererea beneficiarului, cu condi ţ ia notific ă rii prealabile, cu  eel  puţ in 5 (cinci) zile lucr ă toare 

inainte de data la care se solicită  rezilierea; 
d) in cazul nerespect ă rii obligaţ iilor contractuale de că tre beneficiar, prin rezilierea de drept. 
8,2 in cazul rezilierii sau incet ă rii contractului inainte de tennen, sumele incasate de la autoritatea 
finanţ atoare se returneaz ă , cu plata unor daune interese/penalit ăţ i conform clauzelor 6.2, 6.3.1 ş i 6.3.2. 
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Art.9 Modificarea ş i completarea contractului. Dispozitii finale 
9.1 Modificarea cheltuielilor intre liniile bugetare stabilite prin Anexa nr.4 la contract se poate realiza 
prin notificare justificat ă , transmis ă  de beneficiar in limita a 10% din valo area liniei din care se vireaZ ă  
banii ş i prin act aditional pentru sume ce dep ăş esc această  limită , anterior realiz ă rii cheltuielilor. 
9.2.În cazul in care se incheie act adi ţ ional pentru renun ţ areakomasarea unor activit ă ti Cu consecinţ a 
diminuă rii finanţă rii, contribuţ ia beneficiarului se va men ţ ine la procentul stabilit initial prin contract 
(minim 10%) Aprobarea solicit ă rii va fi condiţ ionată  de posibilitatea atingerii obiectivlor proiectului 
justificat ă  de beneficiar. 
9.3.În cazul in care beneficiarul realizeaz ă  cheltuieli peste suma stabilit ă  la linia bugetar ă  specific ă , 
respectivele cheltuieli reprezint ă  cheltuieli neeligibile ş i nu se iau in calcul la stabilirea cua.ntumului 
contribuţ iei beneficiarului. 
9,4 . Calendarul ac ţ iunilor poate fi modificat printr-o notificare a beneficiarului inso ţ ifă  de justificarea 
rnodific ă rii ş i numai cu incadrarea în perioada maxima pentru denilarea proiectului. 
9.5.Modificarea sau completarea prezentului contract se face prin notificare/act aditional semnat de 
reprezentantii color dou ă  p ă rţ i, dup ă  caz, respectandu-se normele legale in vigoare, in condi ţ iile 
clauzelor 9.1-9.4. 
9.4,0rice neintelegeri dintre p ă rti, decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului 
contract vor fi solutionate de p ă rţ i pe cab e arniabil ă  
9.5.În cazul in care in tertnen de 15 de zile de la notificarea p ă rtii care se consider ă  afectat ă , nu se 
ajunge la un acord pe cale amiabil ă , p ă rtile convin ca neintelegerile s ă  fie solutionate de instantele 
judec ă toresti competente de la sediul autorit4ii finantatoare. 
9.6.0rice notificare, cerere sau comunicare cerut ă  sau pennis ă  de prezentul contract se face in sons ş i se 
depune la sediul p ă rţ ilor. in caz de urgent ă , se pot efectua comunic ă ri prin fax si e-mail, care vor fi 
ulterior confirmate in scris, 
9.7.Prezentul contract se completeaz ă  in mod corespunz ă tor cu prevederile Ghidulai aprobat prin 

	

hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a nr, 	din 	  
Prezentul contract a fost intocmit in 2 (cloud) exemplare originale, eke un exemplar pentru 

fiecare parte semnatar ă . 

	

AUTORITATEA FINANŢ ATOARE, 	 BENEFICIAR, 

JUDEŢ UL IALOMITA 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Direc ţ ia Buget Finante 
Director executiv, 

Mihaela Moroianu 

Viză  C.F.P., 

Direc ţ ia Coordonare Organizare 
Director executiv, 
fulian Grigorin Dogaru 

Avizat pentru legalitate, 
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0243 230200 
Fax:. 0243 2ab*so 

ROMANIA 

CONRAIL JUDETEAN IALOMIITA 
TEL: 

 

gobozia - Phita Revo WOO Nr. 1 web: •ww.cicnetra 
ccicnet.ro 

Nr. lf 	j2023 -P2_ din 2---° 672-.2023 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotSrare privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul 

finant5rilor nerambursabile alocate din bugetul judetului lalomita pentru activitâti 

nonprofit de interes general pentru anul 2023 

Accesul la finantare reprezint ă  o component ă  cheie intro democratie 

consolidat ă , prin care este asigurat ă  respectarea unor drepturi fundamentale ale 

cetă tenilor, cum ar fi dreptul la libera asociere, participarea la reuniuni pa ş nice sau 

dreptul la liber ă  expresie, principii stipulate in tratatele internationale ş i ale UE . 

Sprijinirea prin finantare in mod echitabil a diverselor domenii ofer ă  posibilitatea 

cetă tenilor de a- ş i exercita drepturile in arii de interes relevante pentru societate, de la 

drepturi civile, la drepturi culturale, economice sau sociale, aspect subliniat de diferite 

organisme internationale, inclusiv de la nivelul Natiunilor Unite, cu atributii in sfera 

respect ă rii drepturilor omului. M ă sura in care institutiile publice asigur ă  un tratament 

egal tuturor factorilor interesati ş i tuturor domeniilor de interes ale cet ă tenilor  în  

acordarea de finant ă ri 5i de acces la resurse poate fi un indicator at ă t al calit ă tii nivelului 

de democratizare al unei t ă ri, c ă t ş i un revelator al preocup ă rii factorilor decizionali 

pentru promovarea agendei publice. 

Potrivit legislatiei in vigoare, prin finantare nerambursabil ă  se define ş te "aloca ţ ia 

financiară  direct ă  din fonduri pub/ice, Fn vederea desfăş ură rii de că tre persoane fizice sou 

persoane juridice fă ră  scop patrimonial a unor activităţ i nonprofit care s ă  con tribuie la 

realizarea unor ac ţ iuni sau programe de interes public general, regional sau local" 

conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finant ă rilor 

nerarnbursabile pentru activiati nonprofit de interes general, cu modific ă rile ş i 

completă rile ulterioare. 



Astfel, prin interes public se intelege "acel interes care implic ă  garantarea 

respectarea de că tre institu ţ iile ş i autorită tile pub/ice a drepturilor, libert ă tilor 

intereselor legitime ale ceteitenilor, recunoscute de Constitutle, legislatia interne! 

(Drdonanta de Urgent6 nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ) i tratatele 

interna ţionale la care România este parte". 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finantă rilor nerambursabile din foncluri publice 

alocate pentru activit ă ti de interes general, prin Sectiunea a 2-a "Transparent ă  ş i 

publicitate" statueaz ă  o serie de obligatii pentru institutiile finantatoare, precum: 

stabilirea unui program anual propriu pentru acordarea de finantă ri 

nerambursabile care se public ă  in Monitorul Oficial al Rom ă niei in cel mult 30 de zile de 

la aprobarea bugetului autorit ă tii finantatoare; 

- obligatia de a face cunoscută  in mod public intentia de a atribui contracte  de  

finarrtare prin publicarea unui anunt de participare în Monitorul Oficial al României, intr-

un cotidian central de interes general sau regional ş i pe site-ul autorită tii finantatoare, 

respectiv în eel putin dou ă  cotidiene locale ş i pe site-ul autorit ă tii finartatoare locale, 

precum ş i prin alte mijloace de informare; 

- obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României a unui 

anunt de atribuire a contractului de finantare nerambursabil ă , nu mai Vă rziu de 30 de zile 

de la data incheierii contractului; 

obligatia de a elabora un raport cu privire la contractele de finarrtare 

nerambursabil ă  incheiate in cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finartate, 

beneficiarii i rezultatele contractului. 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii Consiliului Judetean lalomita se 

propune aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finarrt ă rilor nerambursabile 

alocate din bugetul judetului lalomita pentru activit ăii nonprofit de interes general 

pentru anul 2023. 

Printre atributiile consiliul judetean se reg'ă sesc ş i cele privind cooperarea 

interinstitational ă  ş i, in exercitarea acestora, potrivit prevederilor art. 173 alin. (7) lit, a) 

din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modific ă rile ş i completă rile ulterioare, "consillul judetean hot6rkste, n conditiile leg/i, 

coo perarea sau asocierea cu persoane juridice romeine on str ă ine, inclusiv cu parteneri 

din societatea civilă , in vederea finanfă rii ş i realizeirii in comun a unor ac ţ iuni, lucreiri, 

servicii sau proiecte de interes public jude ţ ean". 

Consiliul Judetean lalomita asigur ă  continuitate obiectivelor stabilite in anul 

anterior, respectiv sustinerea, potrivit competentelor ş i in conclitiile legii, a activitAilor 
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organizaVilor neguvernamentale in desfăş urarea activită tilor nonprofit Tn urm ă toarele 

domenii: 

1) s5n ă tate ş i educatie antidrog (50.000 lei), 

2) educatie (100.000 lei), 

3) cultur ă , culte ş i religie (100.000 lei), 

4) sport (200.000 lei) ş i 

5) protectia mediului (50.000 lei). 

Totodată , un domeniu nou este finantat de anul acesta reprezentat de 

promovarea turistic ă  a judetului lalomita cu suma de 50.000 lei. 

Valoarea total5 a finant ă rilor acordate de Consiliul Judetean lalomita in anul 2023 

este In cuantum de maxim 550.000 lei. 

AvAnd In vedere experienta anilor anteriori ş i tinând cont de unele probleme 

ap5rute Tn procesul de evaluare ş i derulare a contractelor de finartare, precunn ş i 

propunerile rezultate din activitate, au fast realizate c5teva modific ă ri ş i complet5ri ale 

ghidului solicitantului. 

Principalele modific5ri vizeaz5 ad ă ugarea unui nou domeniu legat de promovarea 

turistic5 a judetului, criteriile de evaluare au fost reduse la num5r de 4, drept consecintă  
punctajul aferent fiec ă ruia a fost modificat, precum ş i detalii privind documentele 

necesare decont5rii transportului. 

In vederea unei utiliz5ri judicioase a fondurilor publice, a asigur5rii transparentei 

decizionale In acest domeniu ş i egalit ă tii de ş anse, c5t ş i pentru atragerea organizatiilor 

societ ă tii civile ş i implicarea lor ir realizarea unor activit ă ti nonprofit, importante din 

punct de vedere al domeniului de aplicare ş i al beneficiarilor, a fost realizat un Ghid al 

solicitantului privind regimul finantă rilor nerannbursabile alocate din bugetul judetului 

lalomita pentru activifă ti nonprofit de interes general pentru anul 2023, care a fost 

prezentat c5tre cet ă teni cu ocazia dezbaterii publice a bugetului judetului lalomita 

aferent anului 2023. 

Constat5nd c5 proiectul de hot5r5re irdepline ş te conditiile de oportunitate ş i 

necesitate, propunem Consiliului Judetean lalomio adoptarea proiectului de hot ă rke 

prezentat. 

Redactat 

Haimana Ana-Maria 
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RAPORT DE SPEC1AUTATE 
la proiectul de hoteiriire privind aprob area Ghidului solicitantului privind regimul 

finan ţ lirilor nerambursabile alocate din bugetul jude ţ ului lalomi ţ a pentru activitą i 
nonprofit de interes general pen tru anul 2023 

Proiectul de hotă ră re propus spre analiz ă  vizeaz ă  aprobarea Ghidului solicitantului 

privind regimul finan ţă rilor nerambursabile alocate din bugetul jude ţ ului lalomita pentru 

activit ăţ i nonprofit de interes general pentru anul 2023. 
Propunerea este fundamentată  ată t de prevederile art. 173 alin. (7) lit, a) din 

Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modific ă rile ş i cornplet ă rile ulterioare, conform că rora in exercitarea atributiilor privind 
cooperarea interinstitu ţ ional ă  consiliul judetean hot ă răş te, in condi ţ iile legii, cooperarea 

sau asocierea Cu  persoane juridice rorn ă ne  on  stră ine, inclusiv cu parteneri din societatea 

civil ă ,  în  vederea finan ţă rii ş i realiz ă rii  în  comun a unor actiuni, servicii proiecte de interes 

public, că t ş i de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu 

modific ă rile ş i cornplet ă rile ulterioare. 
Legea nr. 350/2005 privind regirnul finant ă rilor nerambursabile pentru activit ă ti 

nonprofit de interes general, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, reglementeaz ă  
principiile, cadrul general i  procedura pentru atribuirea contractelor de finantare 

nerambursabil ă  din fonduri publice, precum ş i că ile de atac al actului sau deciziei 

autorit ă tilor finan ţ atoare care aplică  procedura de atribuire a contractelor de finan ţ are 

nerambursabil ă . 
Consiliul Judetean lalomi ţ a, potrivit competentelor sale ş i in condi ţ iile legii, a 

susţ inut ş i sus ţ ine activit ă tile organizatiilor neguvernarnentale in desfăş urarea 

activit ăţ ilor nonprofit in domenii cu un impact major in societate ş i pentru care, de 

regul ă , atragerea fondurilor este dificil ă  in contextul actual. 

Prin sustinerea organizatoric ă  ş i financiar ă  a proiectelor/programelor societ ăţ ii 

civile sporim gradul de participare activ ă  a cetăţ enilor ş i, in special a tinerilor, la viata 

public ă , educational ă , cultural ă , sportiv ă  ş i, nu in ultimul rand, se incurajeaz ă  asumarea 

de c ă tre ace ş tia a responsabiliaţ ilor. 



Avă nd in vedere experienta anilor anterior' ş i tin ă nd cont de unele probleme 

ap ă rute in procesul de evaluare ş i derulare a contractelor de finantare„ au fast realizate 

că teva modific ă ri ş i complet ă ri ale Ghidului Solicitantului pentru anul 2023, ş i anume: 

a fost introdus un al 6-lea domeniu de finantare, respectiv promovarea 

turistic ă  a judetului lalomita; 

criterlile de evaluare au fast modificate, precum ş i punctajul aferent; 

detalii privind documentele necesare decont ă rii transportului. 

Elementele de analiz ă  prezentate mai sus, fundamenteaz ă  din punct de vedere al 

legalită tii proiectul de hot ă ră re propus adopt ă rii plenului Consiliului Judetean 

DIRECTOR 	UTIV, 
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