
 

 

RAPORT ANUAL 

cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate între U.A.T. - Județul Gorj și beneficiarii de finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local al județului Gorj  pe anul 2019, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul 

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

completările ulterioare 

 

 

În anul 2019, Județul Gorj a organizat în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general, sesiunea de selecție de proiecte pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile. 

  

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 70 din data de 09.05.2019. Potrivit  Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 75/2019 a fost aprobată acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități sportive nonprofit 

de interes general, în sumă de 500.000 lei, domeniile vizate fiind "Promovarea sportului de performanță" și "Sportul pentru toți". 

 

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 106 din data de 01.07.2019. Pentru 

domeniul sport au fost depuse 6 proiecte în cadrul sesiunii de selecție. La finalul acesteia au fost atribuite 6 contracte de finanțare 

nerambursabilă pentru domeniul sport în valoare totală de 500.000 lei, pentru ambele programe respectiv programul "Promovarea 

sportului de performanță" și programul "Sportul pentru toți". Anunțul de atribuire a fost publicat în Monitorul Oficial al României 

Partea a VI-a, nr. 159 din data de 18.09.2019. 

 

Situația beneficiarilor, a proiectelor finanțate și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă este prezentată mai jos: 

 

Domeniul/Subdomeniul: Sport/ Programul Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți 

Nr. 

crt. 
Denumire beneficiar Titlul proiectului 

Număr și dată 

contract 

Suma acordată 

prin contract 

-lei- 

Suma 

decontată 

-lei- 

Rezultat  

1. Asociația Clubul 

Sportiv Voicu Dragon 

„Kick-Box în 

extremis 2019!” 

11555/22.08.2019 98.357,87  98.357,87 realizat 

2. Asociația Clubul 

Sportiv Autocorex 

Tg-Jiu 

Cupa Gorjului „Acasă 

la Brâncuși” Rânca 

2019 

11554/22.08.2019 89.036,92  88.900,47 realizat 

3. Clubul Sportiv 

Universitar 

”Constantin 

Brâncuși” 

”Promovarea 

sportului de 

performanță” 

11558/22.08.2019 122.200,00  75.325,34 realizat 

4. Palatul Copiilor 

Târgu Jiu 

„Performanța 

continuă la nivel înalt 

pentru 

radiogoniometria din 

Gorj, 2018-2021” 

11556/22.08.2019 71.000,00  70.916,54 realizat 

5. Asociația Clubul 

Sportiv 

”Gilortul”Târgu-

Cărbunești 

„Susținerea fotbalului 

în orașul Târgu-

Cărbunești” 

12470/10.09.2019         16.655,21 11.659,20 realizat 

6. Asociația Clubul 

Sportiv Minifotbal 

Gorj 

„Minifotbal-Sportul  

fără vârstă/Sportul 

pentru toți” 

11557/22.08.2019 102.750,00 101.539,83 realizat 

                          Total                                                                                                 500.000,00             446.699,25 

 

Potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Raportul anual a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 7 din 15.01.2020. 

 

 


