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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 
Anunț de participare în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din 
bugetul județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean. 
 
Obiectul: finanţarea nerambursabilă a unor proiecte/programe susținute de către asociații și 
fundații sau culte religioase în domeniul cultural din județul Sălaj, pentru anul 2023. 
 
Procedura aplicată: selecţie de proiecte organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general și a Hotărârii nr. 28 din 24 februarie 2023 a Consiliului Județean 
Sălaj privind aprobarea “Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean 
pentru cultură”. 
 
Bugetul aprobat pentru anul 2023: 50.000 lei  
Durata finanțării: anul 2023. 
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 10.04.2023, ora 16.00, la sediul 
Județului Sălaj 
 
Evaluarea și selecția proiectelor se va face de către Comisia de evaluare și selecție stabilită 
prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Sălaj. 
Perioada în care se desfășoară evaluarea și selecția de proiecte: 11.04.2023 – 28.04.2023. 
 
Rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor se va publica pe site-ul Județului Sălaj, la adresa: 
http://www.cjsj.ro. 
 
Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute de Legea 350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general iar criteriile specifice de evaluare sunt reglementate de 
“Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din 
bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură” și poate 
fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, la adresa: http://www.cjsj.ro  
Anunțul referitor la Programul anual 2023 privind acordarea de finanțări nerambursabile 
pentru activități culturale - teatru a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, nr. 26  din 10.02.2023. 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

Dinu IANCU-SĂLĂJANU 


