ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
ORAȘUL TÂRGU FRUMOS
Cuza Vodă nr. 67, CF 4541068 Tel 0232710906 Fax 0232710330
www.primariatgfrumos.ro

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul
2022
Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în
localitatea Târgu Frumos, str. Cuza Vodă, nr. 67, județul Iași, ca urmare a
publicării în Monitorul Oficial al României, partea a VI a, nr. /15.04.2022 a
Anunțului de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local al Orașului Târgu Frumos pe anul 2022, aduce la
cunoștință publică că începând cu data de 15.04.2022, se pot depune cereri
de finanțare conform programului prezentat mai jos, în acord cu prevederile
Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile.
Pentru a putea participa la procedura de selecție de proiecte privind
atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să
fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori
fundaţii constituite conform legii.
Nr. Domeniul de
Suma
Program
crt activitate finanțat totală
alocată(lei)
- depunerea proiectelor : 15 aprilie –16
1.
Sportiv de
utilitate publică

50.000

mai 2022
- evaluarea dosarelor: 17 – 20 mai 2022
- anunțarea rezultatelor: 23 mai 2022
- depunerea contestațiilor: 24 mai 2022
- soluționarea contestațiilor: 25 mai 2022
- anunțarea rezultatelor la contestații: 26
mai 2022

2.
50.000

Social

TOTAL

depunerea proiectelor : 15 aprilie –16 mai
2022
evaluarea dosarelor: 17 mai – 20 mai
2022
anunțarea rezultatelor: 23 mai 2022
depunerea contestațiilor: 24 mai 2022
soluționarea contestațiilor: 25 mai 2022
- anunțarea rezultatelor la contestații: 26
mai 2022

100.000

Documentația necesară pentru elaborarea proiectelor, procedura de
selecție cât și alte informații în acest sens se pot obține la sediul Orașului
Târgu Frumos, str. Cuza Voda nr.67, telefon 0232-710906, e-mail
secretariat@primariatgfrumos.ro,si prin intermediul site-ului instituției:
www.primariatgfrumos.ro secțiunea –Anunțuri de interes public Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local,
acordate in baza Legii nr.350/2005 privind finanțările nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activității non profit de interes general.

