ANUNŢ

Primăria Municipiului Orăştie, Piaţa A.Vlaicu, nr. 3, judeţul Hunedoara,
telefon 0254/241513, fax 0254/242560, e-mail:primăria@orăstie.info.ro
1.Anunţ de participare la selecţia publică privind atribuirea contractelor de
finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Orăştie
pentru finanţarea proiectelor de interes public în anul 2016.
2.Categoria şi descrierea serviciilor: contract de finanţare nerambursabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul
local în anul 2016, conform HCL nr. 29/2016 privind aprobarea programului anual
al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie:
-SPORT: 25.000 lei
-CULTURĂ: 90.000 lei
-CULTE: 190.000 lei
-EDUCAŢIE: 20.000 lei
Durata de implementare a proiectelor este de la data încheierii contractelor
de finanţare nerambursabilă până la data de 15.12.2016
4.Data limită pentru depunerea proiectelor:
15 aprilie ora 1000
Solicitantul va depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 26/2015
la Registratura Primăriei Municipiului Orăştie, str. Piaţa A.Vlaicu, nr. 3, cod poştal
335700, cu menţiunea pe plic a denumirii proiectului, adresa şi numele complet al
solicitantului, domeniul pentru care se solicită finanţarea cu menţiunea ,,A nu se
deschide înainte de sesiunea de evaluare 15.04.2016, ora 1100.

5.Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor:
15.04.2016 -22.04.2016
6.Limba în care trebuie redactate documentele:
-Limba română
7. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor se face de către comisia de
evaluare şi selecţionare numită prin HCL nr. 26/2015.
8.Comunicarea: Comisia va publica rezultatul sesiunii de selecţie pe site-ul
Primăriei Municipiului Orăştie primăria@orastie.info.ro
9.Ghidul solicitantului pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes
general se poate descărca de pe site-ul: primăria@orastie.info.ro
10.Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 12.04.2016.
11.Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare către Regia
Autonomă Monitorul Oficial: 15.03.2016.
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PROGRAM ANUAL

Primăria Municipiului Orăştie, Piaţa A.Vlaicu, nr. 3, judeţul Hunedoara,
telefon 0254/241513,fax 0254/242560, e-mail: primăria@orastie.info.ro
Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul
local activităţilor nonprofit de interes local:
1.Autoritatea contractantă Municipiul Orăştie, cu sediul în Piaţa Aurel
Vlaicu, nr. 3, cod poştal 335700, cod fiscal 4634515, telefon 0254/241513,
e-mail:primăria@orastie.info.ro
2.Solicitanţii: –persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial,
asociaţii sau fundaţii constituite conform legii, cluburi sportive de drept privat,
asociaţii pe ramură de sport judeţene sau culte religioase recunoscute conform
legii;
3.Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă: sport, cultură,
culte,educaţie.
4.Obiectivul general al programului: sprijinirea sectorului nonprofit în a
desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor, vieţii comunitare şi
imaginii municipiului Orăştie.
5.Durata de implementare.
Pentru anul 2016, se propun două sesiuni de evaluare ce se vor publica
ulterior,potrivit legislaţiei în vigoare.
6.Suma disponibilă pentru finanţările nerambursabile: 325.000 RON,astfel:
-SPORT: 25.000 lei
-CULTURĂ: 90.000 lei
-CULTE: 190.000 lei
-EDUCAŢIE: 20.000 lei
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