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Anexa 1 la Dispoziţia nr. 353 /13.03.2018

Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local
pentru anul 2018
(1) Autoritatea finanţatoare
Municipiul Moinești, în temeiul calităţii sale de ordonator principal de credite, acordă finanţări
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general. Domeniile de intervenţie selectate sunt cele care nu au beneficiat de finanţări nerambursabile
din fonduri ale Uniunii Europene.
(2) Scopul Programului
Scopul programului este dezvoltarea activităţii culturale si sociale în municipiul Moinești.
(3) Obiectivul general
Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuţiei sectorului non - profit la
creşterea şi încurajarea participării active a cetăţenilor la viaţa socială a comunităţii.
(4) Beneficiarii direcţi
Beneficiarii direcţi ai Programului sunt:
▪ organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG nr. 26/2000, modificată şi aprobată prin Legea
nr. 246/2005, cu activitatea în domeniul educaţiei fizice, sportului şi culturii;
 Unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, doar pentru proiecte ce
contin activitati din domeniile prevazute la art. 7 din Ghidul solicitantului.
(5) Beneficiarii indirecţi
Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii municipiului Moinești.
(6) Durata
Durata Programului este 10.04.2018 - 31.12.2018.
(7) Bugetul Programului
Suma totală alocată pentru Program în anul 2018 este de 50.000 lei, pentru domeniile: cultură si
social.
(8) Mărimea finanţărilor nerambursabile: Valorile următoare, minimă şi maximă, se aplică
finanţărilor nerambursabile pentru proiecte individuale care pot fi finanţate în cadrul programului:
- valoare minimă: 2.000 RON
- valoare maximă: 10.000 RON
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(9) Procedura aplicată
Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui
contract de finanţare nerambursabilă încheiat între municipiul Moinești şi beneficiar, în urma
aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.
(10) Comisia de evaluare
Selecţionarea şi evaluarea solicitărilor se va face de către o comisie de evaluare numită prin
dispozitia primarului, numita conform prevederilor legislatiei achizitiilor publice in vigoare la data
constituirii.
(11) Prevederi finale
Anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi publicat în două cotidiene de interes local
şi pe site-ul autorităţii publice finanţatoare, www.moinesti.ro.
Documentele menţionate mai sus vor fi făcute publice pe site-ul municipiului Moinești şi vor
fi puse la dispoziţie tuturor persoanelor interesate.
Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare
nerambursabilă din bugetul local al municipiului Moinești în decursul unui an fiscal.
În cazul în care există un singur participant procedura de selecţie de proiecte se va repeta. În
cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect,
municipiul Moinești are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în
condiţiile legii si a prevederilor prezentului Program.
Municipiul Moinești are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea clarificării,
documentaţia pentru prezentarea şi elaborarea ofertei şi este obligat să comunice în scris tuturor
solicitanţilor orice astfel de completare.
Publicarea acestui program anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile nu creează
municipiului Moinești obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.
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