
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de 

finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes 
județean pentru cultură” 

 
 

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;  
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 9832 din 22.05.2023 al președintelui Consiliului Județean; 
- raportul comun de specialitate nr. 9834 din 22.05.2023 al Direcției economice şi al Direcției 

investiții și programe publice; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 15 din 27 Ianuarie 2023 privind aprobarea 

Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj 
pentru activități nonprofit de interes județean, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 28 din 24 Februarie 2023 privind aprobarea 
„Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Județului 
Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură”; 

- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. d) şi lit. f) și alin. (5) lit. e) şi f) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare. 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi 
modificările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art. 1. Se aprobă repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de 

finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean 
pentru cultură”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului județean să semneze contractele de finanțare 
pentru solicitanții beneficiari. 
           Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică şi Direcția 
investiții și programe publice; 
          Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Direcția juridică și administrație locală; 
- Direcția economică; 
- Direcția investiții și programe publice; 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE,   
                                                                             Contrasemnează:         
Dinu Iancu-Sălăjanu                                                    

                                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 
         Cosmin-Radu Vlaicu 
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Anexa 1 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu 
pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru 

activități nonprofit de interes județean pentru cultură” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Situația 
privind repartizarea şi alocarea sumelor solicitanților declarați eligibili în cadrul „Programului anual propriu 
pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit 

de interes județean pentru cultură” 
 

 
  
 

 

Punctaj 
Număr 

înregistrare 
SOLICITANT BUGET 

TOTAL 
SUMA 

ALOCATĂ 
89.25 6765/10.04.2023 Asociația Pro Teatru 68000 50000 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 9832 din 22.05.2023  

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu 
pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități 

nonprofit de interes județean pentru cultură”   
 
  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 15 din 27 Ianuarie 2023, Consiliul Județean Sălaj a 
aprobat Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul județului 
Sălaj, precum și Ghidul Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din 
bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură, prin Hotărârea 
Consiliului Județean Sălaj nr. 28 din 24 Februarie 2023. 

Potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general, finanțarea nerambursabilă reprezintă alocarea financiară directă 
din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop 
patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes 
public general, regional sau local.  

Programul menționat mai sus are ca obiectiv general finanțarea unor proiecte/activități culturale 
destinate exclusiv activităților pentru teatru - amator, de interes județean, promovate de persoane juridice de 
drept privat, fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare sau cultele religioase recunoscute 
conform legii, urmărind, de asemenea, orientarea înspre creșterea gradului de participare a cetățenilor la viața 
comunității, sub toate aspectele ei sociale, educaționale, culturale, economice, etc., precum și stimularea 
organizării evenimentelor culturale din județul Sălaj prin încurajarea prezentării publice a rezultatului unei 
activități teatrale având caracter irepetabil în timp, rezultând un bun cultural de tip eveniment teatral amator. 

Suma alocată în program a fost de 550.000 lei, liniei cultură alocându-i-se 50.000 lei. Această sumă 
a putut fi accesată pe baza unui concurs de proiecte la care pot participa persoane juridice de drept privat, 
fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare sau cultele religioase recunoscute conform legii 
și care întrunesc toate celelalte condiții prevăzute în Program și Ghidul Solicitantului. 

Conform Anunțului de Participare, solicitările au putut fi depuse la Autoritatea finanțatoare până la 
data limită de 10.04.2023. 

Aplicațiile depuse pentru obținerea finanțării au fost analizate şi verificate de către Comisia de 
evaluare și selecționare, comisie stabilită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean nr. 35/05.03.2023  

Până la data limită stabilită, a fost depusă o cerere de finanțare. 
Astfel, după evaluarea documentațiilor depuse ca suport la Cererea de finanțare și în urma analizei 

tehnico-financiare a cererii depuse, comisia a declarat  eligibil proiectul depus în cadrul ședinței de evaluare 
din data de 21.04.2023.  

În data de 21.04.2023 au fost afișate rezultatele din cadrul ședinței de evaluare a proiectelor depuse 
în cadrul programului. 

Comisia învățământ, sănătate, protecție socială, cultură, sport și tineret propune alocarea și 
repartizarea sumelor solicitate conform Anexei 1 la Proiectul de hotărâre. 
 Având în vedere cele expuse mai sus în conformitate cu prevederile art.136 alin. (8) lit. a) coroborate 
cu cele ale art.182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019, cu completările şi modificările ulterioare, propun spre 
analiză și aprobare proiectul de hotărâre. 

 

PREŞEDINTE, 

Dinu IANCU-SĂLĂJANU 



ROM Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia economică 
Direcţia investiții și programe publice 
Nr. 9834 din 22.05.2023 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru 

acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități 
nonprofit de interes județean pentru cultură” 

 

Prin intermediul Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă 
din bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură, Consiliul Județean 
Sălaj inițiază, dezvoltă și susține programe destinate exclusiv activităților culturale de tip teatru amator de 
interes județean, promovate de persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, care funcționează în 
condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare sau de către cultele religioase recunoscute conform legii. 

Activitățile finanțabile prin intermediul acestui Program trebuie să respecte normele în vigoare cu 
privire la organizarea unor evenimente culturale. 

Programul menționat mai sus, conceput pentru activități nonprofit de interes județean - exclusiv 
activități pentru tineret, sportive și recreative, se întemeiază pe prevederile Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Conform Anunțului de Participare, solicitările au putut fi depuse la Autoritatea finanțatoare până la 
data limită de 10.04.2023. A fost depusă o cerere de finanțare. În urma evaluării și analizei cererii de 
finanțare, comisia de evaluare constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Sălaj nr. 35 din 
05 martie 2023, în cadrul ședinței de evaluare din 21.04.2023,  a stabilit următoarele: 

      - cererea de finanțare a fost declarată eligibilă. 
  Suma solicitată în cerere este de 50.000 lei, urmând a fi alocată și repartizată conform Anexei 1 la 
Proiectul de hotărâre.  
 Având în vedere cele expuse mai sus  și  în conformitate cu prevederile art.136 alin. (8) lit. a) 
coroborate cu cele ale art.182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019, cu completările şi modificările ulterioare, 
propun adoptarea unei hotărâri privind aprobarea repartizării sumelor în cadrul programului de finanțare 
nerambursabilă din bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                       DIRECTOR EXECUTIV, 

                    Maruşca Leontina-Lucica                                                  Ghilea Ioana-Lavinia  

 


