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Direcția Economică 

Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport 

Nr. 21.491/27.09.2021    

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind suplimentarea fondului total al finanţărilor 

nerambursabile destinate activităţilor nonprofit de interes general în cursul anului 2021 
  

  

În conformitate cu prevederile art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Economică și Serviciul Guvernanță 
Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitatea  lor de compartimente de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, au analizat Referatul nr. 
21.490/27.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad privind suplimentarea fondului 
total al finanţărilor nerambursabile destinate activităţilor nonprofit de interes general în 
cursul anului 2021. 

Consiliul Județean Arad are atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes 
județean, iar în exercitarea acestor atribuții asigură în condițiile legii, și potrivit competențelor 
sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația, 
sănătatea, cultura, tineretul, sportul, protecția și refacerea mediului, turism, conform 
prevederilor art. 173 alin.(1) lit. d, și ale alin.(5) lit. a), c), d), e), f), i), n) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 

Prin Nota de fundamentare a Centrului Cultural Județean Arad nr. 3722/17.09.2021, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 20765/1709.2021 se solicită aprobarea 
suplimentării fondului total al finanţărilor nerambursabile destinate activităţilor nonprofit de 
interes general în cursul anului 2021.  
 

Precizăm faptul că acest proiect de hotărâre se fundamentează pe următoarele prevederi 

legale:  

➢ Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare, portivit căreia atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va 
face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele 
autorităţilor finanţatoare; 

➢ Legea nr. 350/2006 a tinerilor, potrivit căreia, pentru finanţarea activităţii publice în 
domeniul tineretului se alocă anual prin legea bugetului de stat sumele 
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corespunzătoare, consiliului judeţean constituind anual, în cadrul bugetului propriu, 
Fondul destinat activităţilor de tineret. 

➢ Art.1^2 alin. (1) şi ale art. 1^3 din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului 
de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, autoritatea finanţatoare are obligaţia să prevadă distinct în 
bugetul anual propriu fondurile publice necesare pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile, precum și faptul că autoritatea finanţatoare va delimita cuantumul 
sumei necesare pentru finanţarea programului/programelor prioritar/prioritare şi va 
constitui un fond pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, 
reprezentând un procent de până la 8%, dar nu mai puţin de 2%; 
Sumele pentru finanţarea realizării proiectelor culturale din cadrul programului 
prioritar se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor elaborate de fiecare 
autoritate finanţatoare. Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă 
de autoritatea finanţatoare pentru întreaga perioadă de desfăşurare a acestora, de 
regulă, în cadrul aceluiaşi an bugetar. 
Finanţarea nerambursabilă a programelor culturale se aprobă pentru întreaga 
perioadă de derulare a acestora şi se asigură, anual, potrivit contractului de finanţare. 

➢ Art. 1 şi art. 2 din Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind 
finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform cărora programele sportive de utilitate publică în 
cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice sunt: programul „Promovarea 
sportului de performanţă“ (P1), programul „Sportul pentru toţi“ (P2), programul 
„Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive“ (P3), programul 
„Redescoperă oina“ (P4) şi programul „România în mişcare“ (P5). 
Finanţarea proiectelor sportive iniţiate de către structurile sportive de drept privat şi 
asociaţiile pe ramură de sport judeţene se efectuează prin finanţare nerambursabilă. 
Finanţarea programelor sportive se acordă în baza unei proceduri aprobate prin 
hotărâre a autorităţilor deliberative. 

 
Activităţile nonprofit de interes general aferente anului 2021 pentru care se solicită aprobarea 
suplimentării fondului total al finanţărilor nerambursabile destinate activităţilor nonprofit de 
interes general în cursul anului 2021, din fondurile Județutui Arad alocate Centrului Cultural 
Județean Arad, sunt structurate pe următoarele direcții:  

• Educație și sănătate 20.000 lei 

• Cultură tradițională 20.000 lei 

• Producții editoriale 10.000 lei 

• Tineret 30.000 lei 

• Promovarea sportului de performanță 400.000 lei 

• Turism și protecția mediului 20.000 lei. 

Fondurile suplimentare propuse spre aprobare se vor aloca conform Metodologiilor de 

atribuire aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 96 din 31.03.2021. 

 
Având în vedere dorința Consiliului Judeţean Arad de a încuraja și sprijini activităţile nonprofit 

de interes general în domeniile mai sus menționate, prin acordarea de finanţări 

nerambursabile din fondurile Județului Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, propunem 
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aprobarea suplimentării fondului total al finanţărilor nerambursabile în sumă de 500.000 lei, 

destinate activităţilor nonprofit de interes general în cursul anului 2021.   

În sensul celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării fondului total 

al finanţărilor nerambursabile destinate activităţilor nonprofit de interes general în cursul 

anului 2021, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.  

 

 

   Director executiv,                 Director executiv adj.,                Șef serviciu Buget                                     
Gheorghina RIBOVICI                        Liliana TURJUC                             Nicoleta FLORUNCUȚ  

  

  
  

 

 

              Șef serviciu,   

 Dan BUDA                                                                                   Întocmit, 

Consilier                                                   

Daniela BOLOG  

  


