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JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 52  
din 09 aprilie 2021  

privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile 
alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități  

nonprofit de interes județean 
 

Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5931 din 06.04.2021 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate comun nr. 5932 din 06.04.2021 al Direcţiei economice şi al Direcţiei 

investiții și programe publice; 
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

activităţilor nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. d) coroborate cu prevederile art.182 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare. 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările şi modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la 

bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezentul program va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, în cel mult 30 
de zile de la data prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice. 
Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice. 
 
 

PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează: 
                                                                           SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI,        

Dinu  Iancu-Sălăjanu                                                             Cosmin-Radu Vlaicu 

 



 

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 52 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea 
Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul 

Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean 
 

Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul 
Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean 

 
 

Județul Sălaj face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu  
pentru activități nonprofit de interes județean în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes 
general, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Durata Programului: anul 2021 
 
Bugetul Programului este de 1.850.000 lei din care: 
- pentru domeniul social: 1.400.000 lei 
- pentru activități de tineret, sportive și recreative: 450.000 lei   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


