
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA  

nr.56 din 17 mai 2022 
 privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea 

de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit 
de interes județean pentru cultură” 

 
Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință extraordinară;  
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 8163 din 12.05.2022 al președintelui Consiliului Județean; 
- raportul comun de specialitate nr. 8164 din 12.05.2022 al Direcției economice şi al 

Direcției de investiții și programe publice; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 14 din 23 Februarie 2022 privind 

aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la 
bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 26 din 28 Februarie 2022 privind 
aprobarea „Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din 
bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură”; 

- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. d) şi lit. f) și alin. (5) lit. e) şi f) 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 repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru 

acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități 
nonprofit de interes județean pentru cultură”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului județean să semneze contractele de 
finanțare pentru solicitanții beneficiari. 
           Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică şi 
Direcția investiții și programe publice; 
          Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Direcția juridică și administrație locală; 
- Direcția economică; 
- Direcția investiții și programe publice; 
 

               PREŞEDINTE,                                                         Contrasemnează: 
             SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
 Dinu Iancu-Sălăjanu                                                                                                 
                    Cosmin-Radu Vlaicu 
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Anexa 1 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.56 din 17 mai 2022 privind repartizarea sumelor în cadrul 

„Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului 
Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situația 
privind repartizarea şi alocarea sumelor solicitanților declarați eligibili în cadrul „Programului anual propriu 
pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit 

de interes județean pentru cultură” 
 

 
  
  

 
Punctaj Număr înregistrare SOLICITANT BUGET TOTAL SUMA ALOCATĂ 
91.60 6092/08.04.2022 Asociația Pro Teatru 67500 60000 
77.80 6112/08.04.2022 Asociația ”Inimioare Fericite” 11112 10000 

    70000 
 

 


