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Referat de aprobare 
privind aprobarea Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate  

în cadrul programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita,  
privind acordarea de finanţări nerambursabile 

pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, ale Legii nr. 69/2000, respectiv privind 
acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Ordonanței Guvernului 

nr. 51/1998  
 

 
În fiecare an, Consiliului Judeţean Harghita, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al 
judeţului Harghita aprobă programele instituţiei noastre privind acordarea de 
finanţări nerambursabile organizațiilor neguvernamentale din județul Harghita. 
Aceste programe sunt derulate pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acțiunilor 
culturale, ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările ulterioare, ale 
Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018, privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi 
ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind 
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și 
completările ulterioare,. 
În cadrul acestor programe organizaţiile neguvernamentale solicită finanţare de la 
Consiliul Județean Harghita prin depunerea de cereri de finanţare către instituţia 
noastră, care sunt verificate, selectate, evaluate şi atribuite spre finanţare. 
În vederea finanţării acestor proiecte a fost elaborată Metodologia de finanţare a 
cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale Consiliului Judeţean 
Harghita privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 
350/2005 şi aprobată prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 
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1368/2017. Această metodologie conţine modalitatea de finanţare, cheltuielile 
eligibile ce pot fi efectuate de către organizaţiile beneficiare, respectiv documentele 
justificative ce vor fi anexate de către asociaţii/fundaţii în vederea efectuării plăţii 
finanţării către acestea. 
În vederea decontării în bune condiții a acestor proiecte, propunem actualizarea 
acestei metodologii şi astfel propunem aprobarea proiectului de dispoziţie privind 
aprobarea Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate  în cadrul 
programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita, privind acordarea de finanţări 
nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, ale Legii nr. 69/2000, 
respectiv privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 51/1998. 

 
 

 
Miercurea Ciuc, la 27 iunie 2022 
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