
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara 

de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 
 
  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere expunerea de motive nr........./2017 la proiectul de 
hotărâre; 
  În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 
  În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1 din Legea nr.350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Potrivit prevederilor art.91 alin.5 lit..a pct.1, 4, 5, 6 şi lit.b din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
    În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  
 Art.1 Se aprobă Programul anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare 
nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe anul 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta. 

Art.2  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul culte, 
sport, turism, activități culturale şi se comunică celor interesați prin grija Serviciului 
administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara. Programul anual astfel aprobat se publică în Monitorul 
Oficial al Romaniei, partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu 
al Consiliului Judeţean Hunedoara 
 Art.3  Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

   PREŞEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ 
MIRCEA FLAVIU BOBORA               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

     DUMITRU SORIN ŞTEFONI 
 



 
Deva, la ______________2017 

Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr ____/2017 
 
 
 
 
 
 
 

Programul anual al Consiliului Judeţean Hunedoara 
de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 

- 2017 - 
 
 
 
 
 
 
Nr. 
Crt. Tema Proiectelor Perioada de derulare 

(anul) 

1 Promovarea valorilor culturale – programe şi proiecte 
de interes zonal, inclusiv cultură scrisă 2017 

2 Sprijinirea cultelor religioase 2017 

3 Organizarea de competiţii sportive, precum şi 
sprijinirea organizării acţiunilor şi activităţilor sportive 2017 

4 Organizarea acţiunilor şi activităţilor pentru tineret 2017 
5 Sprijinirea activităţilor sociale 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
NR ......./.......... 2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
  In conformitate cu prevederile: 
   Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
  În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1 din Legea nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  Potrivit prevederilor art.91 alin.5 lit..a pct.1, 4, 5, 6 şi lit.b din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
    În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
  Se propune Programul anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare 
nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, pe 
anul 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 
  Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre alăturat, astfel cum el a fost redactat. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
MIRCEA FLAVIU BOBORA 

 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Compartiment Culte, sport, turism, activităţi culturale 
 
Consilier juridic Stancovici Diana Camelia 
Consilier Gabriela-Liliana Crişovan 
Inspector Sava Alexandra Liliana 



 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, TURISM ȘI  ACTIVITĂŢI CULTURALE 
Nr ........./..........2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
  Prezentul Program are ca scop stabilirea principiilor, cadrului şi a procedurii pentru 
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale 
actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de 
finanţare nerambursabilă acordate din bugetul propriu al județului. 
  In conformitate cu prevederile: 
   Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
  În conformitate cu prevederile art 15 alin. 1 din Legea nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  Potrivit prevederilor art.91 alin.5 lit..a pct.1, 4, 5, 6 şi lit.b din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
    În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
  Se propune Programul anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare 
nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, pe 
anul 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 
  Faţă de cele expuse mai sus, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre cu obiectul 
mai sus enunţat şi supunerea lui spre aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
 
 
 
Compartiment Culte, sport, turism, activităţi culturale       DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L. 
Consilier juridic Stancovici Diana Camelia                                           ADINA PRODAN-DUBEŞTEAN 
Consilier Gabriela-Liliana Crişovan 
Inspector Sava Alexandra Liliana 
 
 
 
 
 
 


