Nr.inreg: ___________________

ANUNT DE PARTICIPARE
pentru acordarea de finanţare nerambursabilă persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop
patrimonial, care desfăşoară activităţi nonprofit
menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local
1. Autoritatea finanţatoare: UAT - ORAŞ COMARNIC, cu sediul pe strada Republicii, nr.104, cod
105700, cod fiscal 2845761, tel/fax: 0244.360.076 şi e-mail: secretar.primariacomarnic@yahoo.com.
2. Reglementari legale privind finantarea nerambursabila:
- Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general;
- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Comarnic nr.23 din 28 martie 2017, privind aprobarea
bugetului local pe anul 2017.
3. Sumele alocate din bugetul anului 2017 sunt:
- 30.000 lei pentru susţinerea activităţilor de dezvoltare a schimburilor de ordin cultural, social,
economic şi familial cu alte localităţi;
- 10.000 lei pentru pentru susţinerea activităţilor de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu
handicap.
4. Categorii de solicitanţi: orice persoana fizică sau persoana juridică fara scop patrimonial, care desfăşoară
activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local.
5. Durata: de la data atribuirii contractului de finanţare până în14.12.2017.
6. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finantarii se va face de catre o comisie de evaluare
desemnată de primar, proiectul stabilit ca fiind câstigător, fiind ,,cel mai avantajos din punct de vedere
tehnico-economic’’.
7. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, poate fi ridicată de la Biroul
Dezvoltare Locală, Investiţii şi Achiziţii Publice al Primăriei Oraşului Comarnic, telefon 0244.390.933.
8. Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare: 26.06.2017, orele 12:00.
9. Selectia si evaluarea propunerilor de proiecte va avea loc in data de 26.06.2017, orele 13:00.
10. Anunţul de intenţie şi programul anual al finanţărilor nerambursabile au fost publicate în Monitorul
Oficial, Partea a-VI-a, numărul 91 din 16.05.2017.
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