
ROMÂNIA                                                                                     

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E 

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 54/23.05.2019 referitoare la aprobarea Ghidului solicitantului privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate 

pentru activităţi  nonprofit de interes județean pe anul 2019 
 

Având în vedere : 

Referatul  de  aprobare  nr.  25669/15.11.2019  al  domnului  Bogdan  Andrei 

Toader, Preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, și Raportul de specialitate nr. 

25671/15.11.2019, al Biroului Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass-media, Sport- 

Tineret,  ONG-uri,  Turism,  prin  care  se  propune  îndreptarea  Hotărârii  Consiliului 

Județean Prahova nr. 54/23.05.2019, referitoare la aprobarea Ghidului solicitantului 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes județean pe anul 2019; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d, alin 5 precum și ale art. 196, 

alin.(1)  lit.  a,  din  OUG  nr.  57/2019,  Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

 Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul cap. IV ,,Criterii de 

eligibilitate” litera B ,,Eligibilitatea proiectelor privind durata proiectelor”, Anexa nr. 3 

a  HCJ  nr.  54/23.05.2019  referitoare  la  aprobarea  Ghidului  solicitantului  privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate 

pentru activităţi  nonprofit de interes județean pe anul 2019, în sensul înscrierii  corecte 

a datelor, astfel: 

,,Durata proiectelor: Proiectul va începe şi va fi finalizat de către Beneficiar conform 

termenelor stabilite în cererea de finanţare, fără a depăşi data de 30.11.2019. Acest 

interval de timp cuprinde şi perioadele de desfăşurare a activităţilor descrise şi 

prevăzute  a  se  realiza  în  cadrul  Proiectului.  Termenul  limită  pentru  depunerea 

raportului tehnico-financiar al proiectului și a ultimei cereri de plată este 30.11.2019”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 

54/23.05.2019, rămân neschimbate. 

Art.3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce la cunoştinţă 

celor interesați prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 16 decembrie 2019 

PREȘEDINTE, 
Bogdan Andrei Toader 

 
 
 
 

 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL, 

Hermina Adi Bîgiu 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA                
 

Nr. 25669/15.11.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 

54/23.05.2019, referitoare la  aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate pentru activităţi  nonprofit 

de interes județean pe anul 2019 

 

În fiecare an, Consiliul Județean Prahova  elaborează Ghidul Solicitantului privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes judeţean. Data de finalizare a proiectelor realizate în cadrul 

acestui program se stabilea în ultima  zi din  luna noiembrie. Totodată,  termenul limită 

pentru depunerea raportului tehnico-financiar al proiectului și a ultimei cereri de plată se 

stabilea tot la sfârșitul lunii noiembrie. 

Anul acesta  au fost elaborate 2 ghiduri, respectiv ghidul pentru ,,proiecte activități 

sportive” și respectiv ghidul pentru „Proiecte în domeniile cultură, învăţământ, Sănătate 

Tineret, Servicii Sociale și Protecția Mediului”. 

Anunțul de participare publicat în presa centrală și pe site-ul Consiliului Județean  

Prahova, a conținut data de 30.11.2019, pentru derularea proiectelor,  iar în ghidul pentru 

„Proiecte în domeniile cultură, învăţământ, Sănătate Tineret, Servicii Sociale și Protecția 

Mediului” a apărut data de 31 octombrie 2019. 

În acest sens propunem îndreptarea erorii materiale din cuprinsul cap. IV ,,Criterii de 

eligibilitate” litera B ,,Eligibilitatea proiectelor privind durata proiectelor” la  anexa nr. 3 la 

HCJ nr. 54/23.05.2019, referitoare la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate pentru activităţi  

nonprofit de interes județean pe anul 2019, în sensul că: ,,Durata proiectelor: Proiectul va 

începe şi va fi finalizat de către Beneficiar conform termenelor stabilite în cererea de 

finanţare, fără a depăşi data de 30.11.2019. Acest interval de timp cuprinde şi perioadele de 

desfăşurare a activităţilor descrise şi prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului. Termenul 

limita pentru depunerea raportului tehnico-financiar al proiectului și a ultimei cereri de plată 

este 30.11.2019”. 

În raport de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 

supun spre aprobare. 

                                                 

   

 

Președinte, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA                
Biroul Sănătate, Cultură, Învăţământ,  

Mass-media, Sport Tineret,  

ONG-uri, Turism 

 

Nr. 25671/15.11.2019 

 

 

RAPORT 

 

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 54/23.05.2019, referitoare la  aprobarea Ghidului solicitantului 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului 

Prahova alocate pentru activităţi  nonprofit de interes județean pe anul 2019 

 

 

Având în vedere prevederile Legii 350/2005 cu privire la regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes judeţean, Consiliul Judeţean Prahova  a  lansat în anul 2019  

procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă.  

Asfel, s-a elaborat Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2019, ce are ca scop 

stabilirea principiilor, cadrului general şi procedurilor specifice pentru atribuirea 

contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice şi pentru 

implementarea acestora. În anii anteriori perioadele de desfășurare ale 

activităților din cadrul proiectelor se finalizau la data de 30 noiembrie. Întrucât 

pentru anul 2019 au fost elaborate, în premieră, 2 ghiduri, respectiv ghidul 

pentru ,,proiecte activități sportive” și respectiv ghidul pentru „Proiecte în 

domeniile cultură, învăţământ, Sănătate Tineret, Servicii Sociale și Protecția 

Mediului”, s-a stercurat o eroare în ghidul pentru „Proiecte în domeniile cultură, 

învăţământ, Sănătate Tineret, Servicii Sociale și Protecția Mediului”, în sensul 

că ,,perioada de finalizare a proiectelor este de 31 octombrie” în loc de 30 

noiembrie, iar termenul limită pentru depunerea raportului tehnico-financiar al 

proiectului și a ultimei cereri de plată este 15.11.2019”, în loc de 30 noiembrie. 

Anunțul de participare publicat în presa centrală și pe site-ul Consiliului 

Județean Prahova.J. Prahova, a conținut data corectă, respectiv 30.11.2019. În 

acest sens propunem îndreptarea erorii materiale din cuprinsul cap. IV ,,Criterii 

de eligibilitate” litera B ,,Eligibilitatea proiectelor privind durata proiectelor” la  

anexa nr. 3 la HCJ nr. 54/23.05.2019, referitoare la aprobarea Ghidului 

solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului Judeţului Prahova alocate pentru activităţi  nonprofit de interes 

județean pe anul 2019, în sensul că: ,,Durata proiectelor: Proiectul va începe şi 



va fi finalizat de către Beneficiar conform termenelor stabilite în cererea de 

finanţare, fără a depăşi data de 30.11.2019. Acest interval de timp cuprinde şi 

perioadele de desfăşurare a activităţilor descrise şi prevăzute a se realiza în 

cadrul Proiectului. Termenul limita pentru depunerea raportului tehnico-

financiar al proiectului și a ultimei cereri de plată este 30.11.2019”. 

Pentru considerentele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de 

hotărâre pe care îl supunem, spre dezbatereși aprobare. 

 

                                                 

   

                                           Consilier,  

                                        Moșu Răzvan 
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