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RAPORT ANUAL  
privind finanţările nerambursabile aprobate in baza  

Legii nr. 350/2005 acordate in anul 2017 
 

Informaţii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul 
Judeţean Brăila, cod fiscal 4205491, Piaţa Independentei nr. 1, Brăila, judeţul Brăila, cod poştal 
810210, telefon 0239/619945, fax 0239/611765, e-mail: programe@portal-braila.ro. 

In anul 2017 au fost selectate pentru finanţare, in baza prevederilor Legii nr. 350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general si a H.C.J. Brăila nr. 50/30.03.2017 privind aprobarea „Programului pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean – cultură, sport pentru anul 2017”, un 
număr de 5 proiecte dintr-un total de 15 proiecte depuse in cadrul sesiunii de selecţie (mai 2017). 

Dintre acestea 2 proiecte au vizat activităţi culturale si 3 proiecte s-au derulat in domeniul 
sportului.  

Astfel, 5 proiecte aprobate si recomandate spre finanţare si-au derulat activităţile conform 
bugetului aprobat, in cadrul contractelor de finanţare semnate cu Judeţul Brăila prin Consiliul 
Judeţean. De asemenea, toate proiectele s-au desfăşurat in interesul public al comunităţilor locale din 
judeţul Brăila. 
 Entităţile cu care Consiliul Judeţean Brăila a semnat contracte de finanţare in cadrul 
„Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean – cultură,  
sport pentru anul 2017” in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general au fost: 

Nr. 
crt. 

Denumire beneficiar Denumire proiect  Suma 
aprobata 

2017 

Suma 
alocata 

2017 

Observaţii 

1. Asociatia „Voces 
Concordiae” Braila 

In parc fanfara canta. Seri 
muzicale camerale 

60.000,00 57.159,05 
Domeniul 

cultura 
2. Asociaţia Cultural 

Istorica „Muzeul” 
Ianca, Judetul Braila 
 

Uniforme si insemne ale 
unitatilor militare brailene in 
Marele Razboi (1916-1918). 
Ianca Eroica 

42.677,68 42.542,27 
Domeniul 

cultura 

3. Clubul Sportiv Martial 
Budo Braila 

Organizarea finalei 
Campionatului National de 
Karate Traditional, Braila, 
septembrie 2017 

10.816,20 10.185,30 
Domeniul 

sport 

4. Asociatia  "Clubul 
Sportiv Micii 
Campioni"  Braila 

Inotul – perseverenta pentru 
performanta 9.850,50 9.134,31 

Domeniul 
sport 

5. Asociaţia Clubul  
Sportiv Dacia Unirea 
Braila 

Impreuna pentru viitorul 
fotbalului brailean! 

225.115,20 186.175,30   Domeniul 
sport  

TOTAL 348.459,58 305.196,23  

Conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2017, Consiliul Judeţean Brăila 
a alocat pentru Program, de la capitolul 67.02 „Cultura, recreere si religie”, suma de 1.100.000 lei.  

Pentru proiectele aprobate s-au încheiat contracte de finanţare in valoare de 348.459,58 lei, 
efectuându-se plăti totale de 305.196,23 lei. 
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