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ANUNȚ PARTICIPARE
(1) Autoritatea finanţatoare
U.A.T. - Municipiul Moinești, str. V. Alecsandri nr.14, cod poștal: 605400, telefon: 0234 -363680,
fax: 0234 – 365428, e-mail: office@moinesti.ro, organizează în data de 16.05.2017 selecție publică
de proiecte în vederea atribuirii unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în
domeniile cultură, social şi sport, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
(2) Solicitanții - persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite
conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii.
(3) Durata
Durata Programului este. 10.04.2017 - 31.12.2017
(4) Data limita de depunere a ofertelor: 15.05.2017, ora 14.00. Evaluarea si selectia proiectelor
se va realiza in perioada 16.05.2017 – 22.05 2017.
(5) Bugetul Programului
Suma alocată în anul 2017, este de 90.000 lei, pentru domeniile : cultură, social si sport.
(6) 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: 15.000 RON
(7) 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.
(8) Depunerea documentației
Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în exemplar original la registratura U.A.T. –
municipiul Moinești, cu sediul în Moinești, str. Vasile Alecsandri nr. 14, în termenul stabilit de către
autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.
(9) Documentația necesară
Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru
activități nonprofit de interes local și documentația necesară depunerii cererii de finanțare se poate
descărca de pe site-ul: www.moinesti.ro, secțiunea: Finanțări nerambursabile buget local sau
poate fi solicitată de la Biroul Proiecte. IT si Strategii de Dezvoltare din cadrul Primăriei Moinești.
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 68 din
10.04.2017.
Primar,
Jr. VALENTIN VIERU

