
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 

2021, pentru activități sportive nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de 

interes general, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Județul Gorj face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție 

financiară 2021, în baza prevederilor art.16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Pe plan județean, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj este 

reglementată de „Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului 

Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general din domeniul sport în anul bugetar 2021”, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 30.07.2021. 

Consiliul Județean Gorj a aprobat în bugetul Județului Gorj pe anul 2021 suma de 150.000 lei (Capitolul 

bugetar 67.02.02 – cultură, recreere, religie), pentru finanțarea activităților sportive nonprofit de interes general 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

„Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate 

pentru activități nonprofit de interes general din domeniul sport în anul bugetar 2021” poate fi consultat 

pe site-ul autorității finanțatoare la secțiunea https://www.cjgorj.ro/consiliul_judetean_gorj/activitati/finantari-

nerambursabile-o-n-g/ . 

Astfel, în perioada 09 august- 25 august 2021, U.A.T. - Județul Gorj lansează sesiunea de selecție a 

proiectelor sportive, domeniile vizate fiind "Promovarea sportului de performanță" și "Sportul pentru toți", care 

vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul Județului Gorj pe anul 2021, în baza Legii nr. 350/2005. 

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte, pentru care se solicită finanțare nerambursabilă 

de la bugetul Județului Gorj, este 25 august 2021, ora 16:00. Autoritatea finanțatoarea reduce termenul de 

depunere a solicitărilor, de la 30 de zile la minimum 15 zile, de la publicarea anunțului cu scopul accelerării 

procedurii de selecție fundamentat pe interesul reciproc al subiectelor contractelor de finanțare, ce decurge din 

necesitatea optimizării termenului de implementare a potențialelor proiecte depuse de persoane fizice și juridice 

fără scop lucrativ, ce urmează să fie selectate în condițiile prevăzute la art.20 alin.2 din Legea nr. 350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes 

general, cu modificările și completările ulterioare. 

Durata de implementare a proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între data semnării 

contractului de finanțare și 30 noiembrie 2021. 

Dosarul propunerii de proiect se va depune în plic închis, cu adresă de înaintare, la registratura 

autorității finanțatoare, respectiv str. Victoriei, nr. 4, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj. 

Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este 26 august-09 septembrie 2021. 
Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție a proiectelor pot fi obținute la sediul Consiliului 

Județean Gorj, Str. Victoriei, nr. 4, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj, tel. 0253214006, fax. 0253212023, e-

mail: consjud@cjgorj.ro. 

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a VI-a nr. 147 din 03.08.2021.  
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