România
Judeţul Bacău
Consiliul Local Bacău
Primăria Municipiului Bacău
Tel : (+40) 234 581504
Fax: (+40) 234 588757

Str. Mărăşeşti, nr. 6
Bacău, 600017

ANUNT DE PARTICIPARE
pentru acordarea finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al
municipiului Bacau pentru activitati nonprofit de interes local

1. Autoritatea Contractantă: Consiliul Local Bacau, str. Marasesti, nr. 6, Cod Fiscal
4278337, tel. 0234/581849, fax 0234/588757 şi e-mail contactprimarie@primariabacau.ro.
Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi non profit de interes general,
Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,
Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 34/1998 modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2005.
Hotărârea

Guvernului

nr.

1273/2005

pentru

aprobarea

,,Lacasurile de cult – centre spirituale ale comunitatii”.
3. Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:
-

activitati de tineret;

-

protectia mediului;

-

acţiuni sportive;

-

culte religioase;

-

programe culturale;

-

educatie;

-

social.

-

4. Suma aprobată pe anul 2006 este de 3.733.260 RON din care:
Cultura, Educatie, Tineret si Mediu : 500.000 lei
Sport:
1.198.000 lei
Culte relogioase:
1.785.260 lei
Asistenta Sociala:
250.000 lei

Programului

national

5. Durata finantarilor: anul de executie financiara 2006.
6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului si
Metodologia de participare se pot procura contra cost (50 Ron/exemplar) de la sediul Consiliului Local
Bacau din Bacau, str. Marasesti, nr. 6, camera 32, persoană de contact Lazarica Ionel, telefon
0234/581.849 interior 166 şi de pe site-ul instituţiei, www.primariabacau.ro.
7. Solicitantul va depune documentaţia prevăzută de Ghidul solicitantului si de Metodologia de
participare la registratura

Consiliul Local Bacau, Bacau, str. Marasesti, nr. 6, până la data de

00

19.05.2006, ora 13 .
8. Evaluarea şi selecţia asociaţilor, fundaţiilor, organizatiilor şi persoanelor fizice care au
depus proiecte in vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisiile de
evaluare constituite prin Hotărârea Consiliului Local Bacau nr.43/2006.
9. Comisiile de evaluare vor comunica, la încheierea procedurii de evaluare, în scris,
solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate
în vederea încheierii contractelor.
PRIMAR,
Ing. Romeo Stavarache

