
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA      

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile din bugetul  

Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sesiunea a II-a 2022 

 

 

Consiliul Județean Dâmbovița 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile 

din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sesiunea a II-a 2022, propus de domnul ȘTEFAN 

Corneliu - președintele Consiliului Județean Dâmbovița; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 395/31.10.2022; 

- raportul nr. 395/31.10.2022 al Direcţiei juridice, contencios, administrarea patrimoniului; 

 - avizele consultative ale comisiilor de specialitate; 

- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.345/07.10.2022 pentru actualizarea 

Metodologiei privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Dâmboviţa 

pentru activităţi nonprofit de interes judeţean; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.70/17.02.2022 privind  aprobarea 

bugetului propriu al județului, pe anul 2022 și estimări 2023-2025; 

- prevederile art.21 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a) și art.54 alin.(4) lit. a) din Regulamentul de 

organizare şi funcționare al Consiliului Judeţean Dâmbovița; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit. b), alin.3 lit. a) și art.198 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

În temeiul art.182 alin.(4), coroborat cu art.139 alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1)  lit. a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă alocarea fondurilor publice nerambursabile din bugetul Consiliului Județean 

Dâmbovița pentru activități nonprofit, sesiunea a II-a 2022, în sumă totală de 33.084 lei pentru 

domeniile: sport și tineret, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia juridică, contencios, 

administrarea patrimoniului, Direcţia economică  şi Compartimentul secretariat şi relații cu publicul, 

pentru comunicare. 

  

 

         PREŞEDINTE,                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,                                        

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN                         jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 390 

Data: 02.11.2022 



                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       Anexă la Hotărârea nr. 390/02.11.2022 

 

 

 

Alocarea fondurilor publice nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița, sesiunea a II-a 2022 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire solicitant 

 

Denumire proiect 

Nr. înreg.  Punctaj 

 obținut 

Suma 

aprobată 

- lei - 

 

Detalii proiect 

 Alocația bugetară : sport     

1.  Asociația Club 

Sportiv Kidava 

Pucioasa  

Promovarea județului Dâmbovița 

la Campionatul European de 

Karate WUKF-Florența-Italia-

03-06.11.2022 

25.168/21.

10.2022 

81 25.084 Scopul proiectului este de a promova județul Dâmbovița 

prin sportivii de performanță de la C.S. Kidava Pucioasa  

la Campionatul European de Karate WUKF, ce se va 

desfășura în perioada 03-06.11.2022 la Florența-Italia. 

 Alocația bugetară:  tineret     

1. Asociația 

Salvamont 

Dâmbovița 

Educație Montană 25.384/25.

10.2022 

63 8.000 Proiectul vine în sprijinul tinerilor dâmbovițeni pasionați 

de obiectivele și traseele turistic - alpine din județ, pentru 

cunoașterea, evaluarea și educarea în domeniul montan. 

 Total  Sesiunea  a II-a 2022   33.084  

 
 

 

 

                        DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                                                 ȘEF SERVICIU,           

                                  jr. Cristina Sfetcu                                                                                                                               prof. dr. Claudiu MĂNESCU 
                                                                                         
 
 

 

 
 

 

 
 

Serviciul Tineret, Sport, Turism, Asociații, Fundații, 

 coordonare Societăți Comerciale 
Red/dact: Cătălin Rădulescu 

 


