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ANUNT DE FINANTARE A PROGRAMELOR SPORTIVE SI CULTURALE
DE INTERES PUBLIC

Consiliul Judetean Constanta isi propune sa sustina, cu finantare din fonduri
publice, proiectele si programele cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor
pe ramura de sport judetean, precum si actiuni sau programe culturale de interes
general, in conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2014, cuprinse in
hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.1/2014, in cuantum total de 17.000.000
lei.
Finantarea proiectelor se va face in baza Legii nr.350/2005 privind regimul
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de
interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr.130/2006
privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive
de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului
Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei Guvernului
nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor
culturale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Programul anual de finantari nerambursabile prevede suma de 14.500.000 lei
pentru proiecte si programe sportive, dupa cum urmeaza:
-

handbal masculin;
handbal feminin;
volei masculin;
volei feminin;
baschet masculin;
baschet feminin;
tenis de masa;
rugby copii si juniori;
rugby seniori;
fotbal copii si juniori;
fotbal seniori;
alte proiecte, programe sau evenimente ce privesc promovarea sportului de
masa din judetul Constanta.

Pentru actiuni, proiecte sau evenimente culturale de interes public general,
regional sau judetean, programul anual isi propune finantari nerambursabile in
cuantum de 2.500.000 lei, dupa cum urmeaza:
- olimpiade si concursuri scolare de interes local, judetean sau national;
- festivaluri si manifestari artisitice, culturale si traditionale organizate la
nivel local, judetean sau national;
- targuri interne si internationale;
- actiuni pentru promovarea turismului dobrogean la nivel judetean, national
si international;
- programe culturale si educative pentru copii si tineret in judetul Constanta;
- programe estivale pentru copiii din mediul rural;

Atribuirea contractelor cu finantare nerambursabila se va face pe baza de
selectie de oferte de catre comisii numite prin dispozitia presedintelui Consiliului
Judetean Constanta.
Atribuirea contractelor cu finantare nerambursabila se va face in limita
fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul judetean.
Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a propune un proiect
respectand conditiile de eligilibitate, inregistrare, capacitate tehnica si capacitate
financiara stabilite de reglementarile legale in vigoare si in limita fondurilor publice
aprobate.
Propunerile de proiecte se vor depune la Directia de Coordonare Institutii
Subordonate din cadrul Consiliului Judetean Constanta, directie ce va face toate
demersurile necesare si legale pentru desfasurarea in bune conditii a tuturor
programelor si proiectelor derulate din fonduri publice ce vor fi selectate pentru anul
2014.
Programul anual va cuprinde mai multe sesiuni de selectie a ofertelor.
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