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Nr. 3682 din 10.02.2020

Raport Anual
privind finanțările nerambursabile acordate în anul 2019 în baza Legii nr.350/2005
de către autoritatea finanțatoare Județul Constanța
În anul 2019, autoritatea finanțatoare, Județul Constanța, a atribuit un număr de 8 contracte de
finanțare nerambursabilă în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități non-profit de interes general.
Finanțările nerambursabile au fost alocate conform bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Constanța pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 94/19.04.2019.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 123/17.05.2019 s-a aprobat regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile bugetului județean, respectiv:
1. Programul anual de finanțări nerambursabile din fondurile publice ale județului Constanța;
2. Metodologia generală pentru atribuirea contractelor cu finantare nerambursabilă din fondurile
publice ale județului Constanța;
3. Ghidul solicitantului privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile bugetului județului
Constanța alocate pentru activități non-profit de interes general – domeniul cultură ;
4. Ghidul solicitantului privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile bugetului județului
Constanța alocate pentru activități non-profit de interes general – domeniul sport.
Programul anual, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.
123/17.05.2019, a prevăzut suma de 8.000.000 lei pentru programe și proiecte sportive în cuantum de
5.000.000 lei și pentru acțiuni, proiecte sau evenimente culturale de interes public general, regional sau
judeţean, în cuantum de 3.000.000 lei. Programul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a, nr. nr. 78/21.05.2019.
În urma finalizării sesiunilor, s-au atribuit 8 contracte, după cum urmează:
Domeniul sport
1. Contract nr. 20869 / 01.08.2019.
-

Beneficiar: Asociația Club Sportiv Academia de volei Tomis;

-

Denumirea proiectului: ,,Constanța Beach – Volleyball Tour”;

-

Suma alocată in contract de autoritatea finanțatoare: 287.010,00 lei;

-

Cheltuielile eligibile din sursa autorității finanțatoare: 187.714,28 lei;

-

Proiect finalizat.
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2. Contract nr. 20989 / 02.08.2019.
-

Beneficiar: Club Sportiv Happy Kids 2010 Medgidia;

-

Denumirea proiectului : ,,Iubesc handbalul”;

-

Suma alocată in contract de autoritatea finanțatoare: 323.289,00 lei;

-

Cheltuielile eligibile din sursa autorității finanțatoare: 320.032,77 lei;

-

Proiect finalizat.

3. Contract nr. 20988 / 02.08.2019.
-

Beneficiar: Asociația Clubul Sportiv Karate ,, Dinamic Club”

-

Denumirea proiectului: ,,Campioni și Viitori Campioni dobrogeni”;

-

Suma alocată in contract de autoritatea finanțatoare: 100.855,00 lei;

-

Cheltuielile eligibile din sursa autorității finanțatoare: 100.322,60 lei;

-

Proiect finalizat.

4. Contract nr. 20870 / 01.08.2019.
-

Beneficiar: Asociația Fotbal Club Farul Constanța;

-

Denumirea proiectului: ,,Joacă fotbal cu FC Farul Constanța”;

-

Suma alocată in contract de autoritatea finanțatoare: 1.747.700,00 lei;

-

Cheltuielile eligibile din sursa autorității finanțatoare: 1.572.344,72 lei;

-

Proiect finalizat.

Domeniul Cultură
5. Contract nr. 21033 / 05.08.2019.
-

Beneficiar: Rusu I. Georgiana P.F.A.;

-

Denumirea proiectului: ,,Dobrogea Interetnică”;

-

Suma alocată in contract de autoritatea finanțatoare: 294.000,00 lei;

-

Cheltuielile eligibile din sursa autorității finanțatoare: 294.000,00 lei;

-

Proiect finalizat.

6. Contract nr. 20974 / 02.08.2019.
-

Beneficiar: Uniunea Teatrală din România;

-

Denumirea proiectului: ,,Gala tânărului actor – HOP 2019”;

-

Suma alocată in contract de autoritatea finanțatoare: 229.300,00 lei;

-

Cheltuielile eligibile din sursa autorității finanțatoare: 229.300,00 lei;

-

Proiect finalizat.

7. Contract nr. 20829 / 01.08.2018.
-

Beneficiar: Asociația Uniunea Democrată Tătară;

-

Denumirea proiectului: ,,Kurultai”;

-

Suma alocată in contract de autoritatea finanțatoare: 219.400,00 lei;

-

Cheltuielile eligibile din sursa autorității finanțatoare: 219.398,39 lei;

-

Proiect finalizat.
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8. Contract nr. 20969 / 02.08.2019.
-

Beneficiar: Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Constanța;

-

Denumirea proiectului: ,,Teatrul – Limba Universală a Nevăzătorilor ”;

-

Suma alocată de autoritatea finanțatoare: 14.175,00 lei;

-

Sumă necheltuită și restituită autorității finanțatoare: 14.175,00 lei;

-

Proiect reziliat.

Din totalul sumelor alocate prin contractele de finanțare nerambursabilă atribuite pentru domeniul
sport, respectiv 2.458.854,00 lei, conform execuției bugetare a fost cheltuită suma de 2.180.414,37 lei.
Din totalul sumelor alocate prin contractele de finanțare nerambursabilă atribuite pentru domeniul
cultură, respectiv 756.875,00 lei, conform execuției bugetare a fost cheltuită suma de 742.698,39 lei.
Din cele opt contracte, șapte s-au derulat în conformitate cu programele/proiectele finanțate,
beneficiarii au desfășurat activitațile prevăzute în proiect, cheltuielile au fost justificate și au fost angajate în
perioada de execuție a contractelor, rapoartele de activitate au respectat calendarul și au fost însoțite de
documente justificative, obiectivele au fost îndeplinite.
Situatia contractelor de finanțare nerambursabilă atribuite de autoritatea finanțatoare Județul
Constanța în anul 2019, cuprinzând beneficiarii, denumirea proiectelor/programelor, sumele alocate, sumele
decontate de beneficiari, obiectivele propuse prin proiect și gradul de îndeplinire al acestora constituie anexe
la prezentul Raport și fac parte integrantă din acesta.

Președinte,
Țuțuianu Marius Horia
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