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BIROUL PROIECTE. IT. STRATEGII DE DEZVOLTARE SI PROMOVARE

ANUNT DE PARTICIPARE
privind sprijinul financiar acordat unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania
1. Autoritatea Contractanta:
Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Moinesti cu sediul in municipiul Moinesti str.
Vasile Alecsandri nr. 14 cod fiscal 4591490, tel. 0234.363680, fax 0234.365428, e-mail:
office@moinesti.ro, web. www.moinesti.ro.
2. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila
- Ghidul Solicitantului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al
municipiului Moinesti, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania, aprobat prin H.C.L. nr. 64/27.03.2018;
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult
apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificarile si
completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002, republicată;
- H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.G. nr. 82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată;
3. Solicitanti eligibili
Unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.
4. Conditii de eligibilitate a solicitantilor
Pentru a putea fi eligibila solicitarea de sprijin financiar, trebuie sa intruneasca urmatoarele
conditii:
- proiectul sa fie de interes public local;
- sa fie dovedita capacitatea organizatorica şi functionala a solicitantului sprijinului financiar.
- sprijinul financiar este solicitat de catre o unitate de cult de pe teritoriul municipiului Moinesti
- solicitantul asigura pentru finantarea lucrarilor pentru care solicita sprijinul financiar o parte de
contributie proprie sau atrasa de la terti altii decat UAT Moinesti de minimum 10% din valoarea
totala a lucrarilor programate pentru anul in curs;
- solicitantii nu au conturile bancare blocate;

- solicitantii si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre
bugetul de stat si bugetul local;
- solicitantii au dus la bun sfarsit un contract de finantare acordat de catre UAT Moinesti in
ultimii trei ani
5. Domeniile pentru care se acorda finantarea nerambursabila
 întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
 construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico - economice potrivit
reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
 conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
 amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural - religioase;
 construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţa
socială şi medicală ale unităţilor de cult;
 construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor
recunoscute.
6. Suma disponibila pentru sprijinul acordat de autoritatea finantatoare pentru anul in curs,
respectiv pentru anul 2018 este de 50.000 lei.
7. Perioada de depunere a solicitarilor de finantare nerambursabila este 11.05.2018 10.06.2018.
8. Documentația necesară
Documentația necesară depunerii proiectului se poate descărca de pe site-ul: www.moinesti.ro,
secțiunea: Finantare nerambursabila din bugetul local pt. unitati de cult

sau poate fi

solicitată de la Biroul Proiecte. IT si Strategii de Dezvoltare din cadrul Primăriei Moinești.
9. Depunerea documentatiei
Documentele proiectului pentru care se solicita finantare se vor depune intr-un exemplar original
la Registratura U.A.T. – mun. Moinesti, cu sediul in municipiul Moinesti str. Vasile Alecsandri
nr. 14.
Documentatia trebuie indosariata si sigilata, iar plicul trebuie sa contina urmatoarele informatii:
numele complet al solicitantului, adresa organizatiei si titlul proiectului.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale municipiul
Moinesti, Birou Proiecte. IT. Strategii de Dezvoltare si Promovare, telefon 0234.363680 si de pe
site-ul institutiei www.moinesti.ro.

Primar,
jr. Valentin Vieru

