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Nr.33007/15.05.2017
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Orașului
Târgu Frumos pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2017,
pentru domeniile Sportiv de Utilitate Publică, Social, Culte

Autoritatea finanțatoare (contractantă): Orașul Târgu Frumos, str. Cuza
Vodă, nr.67, CIF 4541068, tel. 0232 710 906, fax 0232 710 330,
website:www.primariatgfrumos.ro, e-mail secretariat@primariatgfrumos.ro
în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile,din
fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general, face
cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă
pentru anul de execuție financiară 2017, pentru domeniile: sportiv de
utilitate publică, social, culte.
Suma alocată pentru anul 2017 este de 190.000 lei, aprobată
conform Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, repartizată in
conformitate cu programul anual al finanțărilor nerambursabile aprobat
prin HCL nr.32/04.04.2017, și publicat in Monitorul Oficial al României,
partea a VI-a, nr.80/28.04.2017 astfel:
 Domeniul activități sportive de utilitate publică :70.000 lei;
 Domeniul activității sociale:50.000 lei;
 Domeniul culte :70.000 lei;
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se pune la dispoziția
celor
interesați
prin
intermediul
site-ului
instituției:
www.primariatgfrumos.ro, secțiunea „Anunțuri de interes public”
Solicitanții vor depune cererile de acordare a finanțării în conformitate cu
Regulamentul privind regimul finanțărilor neramburasabile alocate de la
bugetul local acordate in baza Legii nr.350/2005 privind finanțările
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitați non profit de
inters general, la Secretariatul Primăriei Orașului Târgu Frumos, str.Cuza
Vodă, nr.67, în plic sigilat, cu denumirea entității solicitante, adresa de
corespondență, titlul proiectului și mesajul „A nu se deschide până la
sesiunea de evaluare”.

Perioada de depunere a proiectelor este 22.05.2017-20.06.2017 ora,
16.00 la Secretariatul Primăriei Orașului Târgu Frumos, strada Cuza–Vodă,
nr.67. Perioada de evaluare și selecție a proiectelor: 21 iunie-26 iunie
2017.
Criteriile in baza cărora vor fi atribuite contractele de finanțare
nerambursabilă sunt: relevanța și coerență, metodologie, capacitate de
realizare, bugetul proiectului, participarea
părților, durabilitate și
sustenabilitate stabilite la Cap.V.art.37 din Regulament.
Comisia de evaluare și selecție a proiectelor legal constituită, va comunica
la incheierea procedurii de evaluare rezultatele evaluării in vederea
incheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.
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