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ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru acordarea finanţãrilor nerambursabile din fondurile bugetului local al
municipiului Bacãu pentru activitãţi nonprofit de interes general.

Autoritatea contractantã, Consiliul Local Bacãu, str. Mãrãşeşti, nr.6, Cod Fiscal 4278337, tel
0234-581849, fax 0234-588757. e-mail contact@primariabacau.ro,

în baza Legii nr.350/2005

privind regimul finanţãrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitãţi nonprofit de
interes general şi a Ordonanţei de Urgenţã nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, face cunoscutã intenţia de a atribui contracte de finanţare pentru anul de execuţie
financiarã 2008.
Domeniile pentru care se acordã finanţãri nerambursabile şi suma de 9.570.000 RON
aprobatã pentru anul 2008, conform Bugetului de venituri şi cheltieli pentru anul 2008 şi Hotãrârii
Consiliului Local nr.6/2008 pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005, este repartizatã în
conformitate cu programul anual al finanţãrilor nerambursabile:

PROGRAMUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA
BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, PENTRU ACTIVITĂŢI
NONPROFIT DE INTERES GENERAL, AFERENT ANULUI 2008

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

DOMENIUL
Tineret şi Educaţie
Culturã
Mediu
Sport
Culte religioase
Social

SUMA 2008
( RON )
100.000
150.000
60.000
6.850.000
2.100.000
310.000

Documentaţia de solicitare a finanţãrii nerambursabile constând în Metodologia generala de
participare şi Ghidul solicitantului aferent domeniului specific se pun la dispoziţie prin intermediul
COMISIEI TEHNICE pentru punerea in aplicare a Legii 350/2005, (sediul Curtii de Conturi) str
Nicolae Balcescu nr.5 , sau pe site-ul instituţiei www.primariabacau.ro, secţiunea Finanţãri
Nerambursabile.
Taxa de participare la procedura de atribuire a finanţãrilor nerambursabile este de 75 RON
şi se achitã la casieria Primãriei Bacãu, str.Mãrãşeşti nr.6.
Aplicanţii vor depune cererile de solicitare a finanţãrii conforme cu Ghidul Solicitantului şi
Metodologia de participare la registratura Consiliului Local Bacãu, str.Mãrãşeşti nr.6, Bacau.
Termenul limitã de depunere a proiectelor este vineri, 7 martie 2008, ora 14.00.
Selectarea şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţãrii nerambursabile se face de
cãtre comisiile de evaluare în conformitate cu prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 6 din
30.01.2008.
Lista finalã a câştigãtorilor se aprobã prin hotãrâre a Consiliului Local Bacãu.

PRIMAR,
Ing. ROMEO STAVARACHE

