HOTĂRÂRE
cu privire la aprobare Program anual al Consiliului Județean Olt
de finanțare nerambursabilă în domeniile sport și cultură pentru anul 2013
în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 3688/08.04.2013 cu privire la Proiectului de hotărâre
3689/08.04.2013 ;
- raportul Direcţiei Economice nr. 3670 / 08.04.2013 la proiectul de hotărâre cu
privire aprobarea Program anual al Consiliului Județean Olt de finanțare
nerambursabilă în domeniile sport și cultură pentru anul 2013 în condițiile
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare ;
- raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, integrare
europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului nr.
3677/08.04.2013;
- raportul comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de
agrement nr. 3720/09.04.2013;
- raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii nr. 3721/09.04.2013;
- raportul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate,
familie, protecţie copii şi culte 3722/09.04.2013;
- prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/28.03.2013 cu privire la aprobarea
bugetului propriu al Consiliul Judeţean Olt pe anul 2012 ;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 44/09.04.2013 cu privire la rectificarea
bugetului propriu al Consiliul Judeţean Olt pe anul 2013 ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a) şi art.97 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1. Se aprobă Programul anual al Consiliului Județean Olt de finanțare
nerambursabilă în domeniile sport și cultură pentru anul 2013 în condițiile Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezentul Program va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a
VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean
Olt.
Art.3. (1) Se împuternicește preşedintele Consiliului Judetean Olt pentru :
a) aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pentru
domeniul sport pe anul 2013 ;
b) aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pentru
domeniul cultură pe anul 2013 ;
c) numire comisie de evaluare și selecție a proiectelor privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general, pentru domeniul sport pe anul 2013 ;
d) numire comisie de evaluare și selecție a proiectelor privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general, pentru domeniul cultură pe anul 2013 .
(2) Măsurile dispuse de preşedintele Consiliului Judetean Olt conform alin. (1)
se supun aprobării la prima ședință ordinara a Consiliului Judetean Olt .
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Buget-Finanțe, Direcţiei
Economice, Serviciului financiar – contabilitate şi informatică din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU
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Anexa
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Programul anual al Consiliului Județean Olt
de finanțare nerambursabilă în domeniile sport și cultură pentru anul 2013
în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
cu modificările și completările ulterioare
1. Informaţii generale privind autoritatea finanţatoare:
Denumirea autorităţii contractante : CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Cod fiscal: 4394706
Adresa: OLT,Slatina, Bdul. A.I. Cuza , nr. 14
Numărul de telefon: 0249-431.080 ; Fax: 0249-431.122
2. Domenii de aplicare : sport, cultură ;
• activităţi privind susţinerea sportului de performanţă ;
• activități privind susținerea și promovarea potențialului cultural al județului ;
3. Scopul programului :
• valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și
competiție care să asigure autodepășirea continuă, promovarea sportului și culturii la
nivel national și chiar international.
4. Obiectivele programului:
Obiectivul general :
• îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor județului Olt, prin susţinerea iniţiativelor
organizaţiilor neguvernamentale de antrenare a cetăţenilor în activităţile sportive și
culturale.
Obiective specifice :
• stimularea dezvoltării armonioase a locuitorilor județului Olt, prin încurajarea
participării acestora la activităţi sportive și culturale.
5. Beneficiarii proiectului :
Beneficiarii direcți :
• persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii,
constituite conform legii
Beneficiarii indirecți :
• locuitorii judeţului Olt, participanţi la activităţi sportive și culturale.
6. Data limită a programului : 30.11.2013
7. Bugetul programului : 2.010.000 lei.
8. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte :
• data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi menţionată în anunţul de
participare.
9. Procedura aplicată :
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei
publice de proiecte.
Etapele privind procedura de selecție :
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) înscrierea candidaţilor;
d) transmiterea documentaţiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică şi financiară;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
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i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare
nerambursabilă.
Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor.
Selecţionarea şi evaluarea solicitărilor se va face de către o comisie de evaluare care
va fi numită în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de servicii şi Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006.
10. Principiile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă :
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau
juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii,
beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial
şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi
financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare
nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie
şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât
orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale
de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui
interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte
de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
f) neretroactivitatea, espectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor
nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la
data încheierii contractului de finanţare;
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o
contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării, din partea beneficiarului.
11. Alte precizări :
În vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă autoritatea finanțatoare
va elabora Ghidul Solicitantului ce va cuprinde întreaga documentaţie de solicitare a
finanţării nerambursabile.
Publicarea acestui program anual pentru acordarea de finanţare nerambursabilă nu
crează Consiliului Județean Olt obligația de a efectua respectiva procedură de selecție.

PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU
Director executiv,
Nicolae GUGIU

Şef serviciu financiar-contabilitate și informatică
Cristina ACHIMESCU
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