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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării fondului total al 
finanţărilor nerambursabile destinate activităţilor nonprofit de interes general 

în cursul anului 2021 
 

 
Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure condiţii pentru 

desfășurarea de acțiuni sau programe de interes public care pot contribui la 
participarea activă la viaţa economică, educaţională şi culturală a județului, prin 
stimularea dezvoltării unor servicii care desfăşoară activităţi nonprofit menite să 
sprijine realizarea unor obiective de interes public la nivel judetean, precum: educaţia, 
sănătatea, cultura, tineretul, sportul, protecţia şi refacerea mediului, turism. 

 
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, în sumă de 500.000 lei. 

 

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, 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 

Fond suplimentar total în sumă de 500.000 lei. 

  

Solicitarea privind aprobarea suplimentării fondului total al finanţărilor 

nerambursabile destinate activităţilor nonprofit de interes general în cursul anului 

2021, se fundamentează pe următoarele prevederi legale:  
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➢ Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art. 28 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor; 

➢ Prevederile 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; 

➢ Prevederile art. 1 şi 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; 

 

Acest proiect de hotărâre urmărește aprobarea suplimentării finanțării 

nerambursabile din fonduri publice în vederea promovării și dezvoltării unor activități 

orientate spre creativitate, responsabilitate, performanță și competitivitate.   

  

În sensul celor de mai sus, și în baza art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, inițiez și supun spre aprobare următorul proiect de 
hotărâre privind aprobarea suplimentării fondului total al finanţărilor nerambursabile 
destinate activităţilor nonprofit de interes general în cursul anului 2021. 
 

  

  

PREȘEDINTE  

Iustin CIONCA  


