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ANUNT DE PARTICIPARE

Unitatea Administrativ Teritorialä Judetul S5laj, lanseaz5 o nouà sesiune de selectie a
proiectelor de asistenta socialä care vor beneficia de finantare pe anul 2017.
Autoritatea finantatoare: U.A.T. Judetul Salaj
Cod fiscal: 4494764
Adresa: Piata 1 Decembrie 1918 nr. 12, Zalau, jud. Sblaj
Telefon: +40.260.614.120; fax: +40.260.661.097
E-mail: registratura©cjsj.ro ; site: www.cjsj.ro .
Obiectul: finantarea nerambursabila a unor proiecte/programe de asistenta socials sustinute de
catre unitätile de cult si/sau entitatile care acorda asistenta socialä persoanelor cu nevoi sociale
in judetul Salaj, pentru anul 2017.
Procedura aplicata: selectie de proiecte organizath in baza prevederilor Legii nr. 350/2005
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit
de interes general si a Hotbrarii nr. 46 din 17 martie 2017 a Consiliului Judetean Salaj privind
aprobarea "Ghidului solicitantului in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabilä in
anul 2017, din bugetul Judetului Salaj, pentru activitati nonprofit de interes judetean in domeniul
asistentei sociale" cu modificarile ulterioare din Hotararea nr. 82 din 29 mai 2017.
Data limitä pentru depunerea propunerilor de proiecte: 10.07.2017, ora 16.00
Evaluarea si selectia proiectelor se va face de catre Comisia de evaluare si selectie stabilit y prin
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr. 154 din 22 martie 2017 cu modificarile
ulterioare.
Perioada in care se desfasoara evaluarea si selectia de proiecte: 11.07.2017 — 17.07.2017.
Rezultatul sesiunii de selectie a proiectelor se va publica pe site-ul Consiliului Judetean Salaj, la
adresa: http://www.cjsj.ro .
Durata finantarii: anul 2017.
Criteriile si conditiile de acces la fondurile publice sunt cele prevazute de Legea 350/2005 privind
regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de
interes general iar criteriile specifice de evaluare sunt reglementate de "Ghidului socilitantului in
vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabilä in anul 2017 din bugetul Judetului
Säla] pentru activitati nonprofit de interes judetean in domeniul asistentei sociale" si poate fi
consultat pe site-ul Consiliului Judetean Salaj, la adresa: http://www.cjsj.ro/index.php/finantarinerambursabile-2017
Anuntul de participare privind acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati de asistenta
socials a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. 103 din data de
06.06.2017.
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