
 

 

 

ANUNT ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL 

FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

Sesiunea august 2021 

 

   1. Autoritatea contractantă: Județul Tulcea, prin  Consiliul Județean 

Tulcea, cu sediul în Municipiul Tulcea str. Păcii, nr. 20, telefon 0240/502209, 

fax: 0240/513071, Cod Fiscal :4321607, e-mail: office@cjtulcea.ro. 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:  

În condițiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, legilor 

speciale pentru fiecare domeniu în parte,  Hotărârea Consiliului Județean Tulcea 

nr. 28  din 20.04.2021, privind aprobarea bugetului propriu al județului, pe anul 

2021 și Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 37 din 20.04.2021 privind 

aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din 

bugetul Judeţului Tulcea, pentru domeniile „Sport” și  „Activităţi social/culturale 

și de tineret” pentru anul 2021. 

3. Domeniile  pentru care se acordă finanțare nerambursabilă: 

- Domeniul Sport:  130.000 lei; 

4. Beneficiarii direcţi ai Programului sunt: 

- persoane juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații sau fundații  

înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

5. Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din 

bugetul Judeţului Tulcea, pentru domeniile „Sport” și  „Activităţi social/culturale 

și de tineret” pentru anul 2021 poate fi consultat pe site-ul instituţiei 

www.cjtulcea.ro. 

6. Data limita de depunere a dosarelor  pentru Domeniul Sport: 30.08.2021, 

ora 14:00. 

7. Durata finanţării: anul 2021. 

          8.  Datele de selecţie şi evaluarea proiectelor: 31 august - 02  septembrie  

2021. 

9. Documentaţia privind solicitarea de finanţare nerambursabilă trebuie 

trimisă în dublu exemplar (original şi copie, în plicuri sigilate separat) prin poştă 

recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal la sediul Autorității 

Finanțatoare,  Consiliul Județean Tulcea,  str. Păcii, nr. 20, la registratura unității 

-parter. Informații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean 

Tulcea, Serviciul Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea 

Județului, tel. 0240/502208 și de pe site-ul instituției www.cjtulcea.ro. 

Menţionăm că anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial 

Partea a VI-a, nr. 140 /23.07.2021. 
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