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Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 

încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi non-profit de interes general 
 
 Consiliul Judeţean Olt  a aprobat prin Hotărârea nr. 45 / 09.04.2013 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. 
 În urma lansarii anunțului de participare pentru acordarea de finanțare nerambursabilă 
în domeniul sport 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, care a avut ca dată limită pentru depunerea 
propunerilor de proiecte 17 mai 2013, nu au fost depuse proiecte pentru a participa la 
selecţia publică a proiectelor. 
 Anunțul de participare pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în domeniul sport 
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, a fost reluat si a avut ca dată limită pentru depunerea propunerilor de 
proiecte 21 iunie 2013 fiind depus un singur proiect de catre ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV 
“ALUMINIU-ALRO” SLATINA - SECŢIA DE FOTBAL CS ALRO SLATINA. 
 Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive, în vederea atribuirii contractelor 
de finanțare nerambursabilă pe anul 2013, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, a selectat proiectul “Dezvoltarea sportului de performanță” , atribuind contractul de 
finanțare nerambursabilă ASOCIAŢIEI CLUBUL SPORTIV “ALUMINIU-ALRO” SLATINA - 
SECŢIA DE FOTBAL CS ALRO SLATINA cu sediul în localitatea SLATINA , str. MILCOV  nr. 
1, judeţul OLT , codul fiscal RO 10380144 în sumă de 2.000.000 lei. 
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