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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile  

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 827 din 30.01.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

 Examinând: 

- Raportul nr. 905 din 31.01.2014 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 1079 din 05.02.2014 al Comisiei juridice, de disciplină drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 1068 din 05.02.2014 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Raportul nr. 1063 din 05.02.2014 al Comisiei economico - financiare şi 

agricultură; 

 - Raportul nr. 1049 din  05.02.2014 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Raportul nr. 1054 din  05.02.2014 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit.e), lit. f) şi alin.(6) lit.a) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr.52 din 29.08.2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1  Se aprobă Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Cod FP – 07 – 06, vers1 

 

  

Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va asigura de către 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 

 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, urmând 

a fi publicată în presa locală şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

                    PREŞEDINTE, 

                                                                                    Contrasemnează 

         Vasile Silvian CIUPERCĂ                                 Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                               Adrian-Robert IONESCU 
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