
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

 
Autoritatea contractantă, Consiliul Judeţean Dolj, Calea Unirii, nr. 19, tel: 

0251/408221, fax: 0251/408245, e-mail: presa.cjdolj@gmail.com,în baza Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, , face cunoscuta intentia de a repeta procedura de  

atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, in conformitate cu art. 14, alin.2 din 

Legea nr. 350/2005, pentru anul de executie financiara 2018. 
Domeniile pentru care se repeta acordarea finantarilor nerambursabile, conform 

Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 121/26.04.2018 şi a Raportului privind atribuirea de 

contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Dolj 

pentru anul 2018 sunt: 

 
Domeniul Valoarea totală a finanţării nerambursabile 

(RON) 

Mediu 40.000 

Cultură 40.000 

Asistenţă socială 40.000 

Sumă totală finanţare 

nerambursabilă 

120.000 

 

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se pune la dispoziţia celor 

interesaţi la sediul Consiliului Judeţean Dolj, Calea Unirii nr. 19, camera 70 - Serviciul 

Programe Locale, Relaţii cu Presa, Imagine şi ONG-uri, sau pe site-ul Consiliului Judeţean 

Dolj, www.cjdolj.ro. 

Având în vedere următoarele: 

- obligativitatea derulării contractului de finanţare nerambursabilă în anul 

financiar 2018.  

- plata finală trebuie efectuată în anul financiar 2018, în anumite termene si 

condiţii (aprobare raport final şi virare tranşa finală), neefectuarea acesteia 

la timp cauzand prejudicii autorităţii finanţatoare prin neutilizarea 

fondurilor din bugetul alocat in 2018,  

- obligativitatea autoritatii finantatoare de a întocmi si de a publica in 

Monitorul Oficial al Romaniei, la finalul exercitiului bugetar, un raport cu 

privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 

fiscal, care sa cuprinda programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele 

contractului,   

 În conformitate cu prevederile art. 20, alin.2 din Legea 350/2005 este necesară 

repetarea procedurii în regim de urgenţă, termenul limită pentru depunerea proiectelor va 

fi  de 15 zile de la publicarea Anunţului de participare. 

     Aplicanţii vor depune cererile de solicitare a finanţării la Registratura Consiliului 

Judeţean Dolj, Calea Unirii, nr. 19, în conformitate cu prevederile ,,Documentaţiei pentru 

elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte”.  

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 19.07.2018, ora 12.00. 

Deschiderea proiectelor depuse va avea loc în data de 19.07.2018, ora 13.00, la sediul 

Consiliului Judeţean Dolj. 

Selectarea şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se 

face de către comisia de evaluare, numită prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Dolj. 
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