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PROGRAMUL ANUAL DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE
DIN FONDURILE PUBLICE ALE JUDEȚULUI CONSTANŢA, PE ANUL 2017
Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța îşi propune să susţină, cu finanțare
nerambursabilă din fonduri publice, proiectele şi programele cluburilor sportive de drept privat şi ale
asociaţiilor pe ramură de sport, precum şi acțiuni/proiecte culturale, sociale şi de tineret, de interes public,
în conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2017, în cuantum total de 8.000.000 lei.
Programul anual de finanţări nerambursabile ce va fi destinat proiectelor, evenimentelor
şi programelor sportive, încurajând atât sportul de masă, cât şi sportul de performanţă - este propus
în cuantum de 3.000.000 lei.
Pentru acțiuni, proiecte sau evenimente culturale, sociale şi de tineret de interes public
general, regional sau judeţean, programul anual işi propune finanţări nerambursabile în cuantum de
5.000.000 lei.
Finanţarea proiectelor se va face în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările
şi completările ulterioare, a Ordinului nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice
a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale
municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.51/1998
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Atribuirea contractelor cu finanțare nerambursabilă se va face pe bază de selecţie de oferte de
către comisii numite prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa.
Atribuirea contractelor cu finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate
programelor aprobate anual în bugetul judeţean.
Programul pe anul 2017 va cuprinde mai multe sesiuni de selecţie a ofertelor.
Propunerile de proiecte se vor depune la registratura Autoritǎţii Finanţatoare - Consiliul Județean
Constanţa din Constanța, B-dul Tomis nr.51, la Centrul de Informare Cetățeni.
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