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Nr. 1352 / 01.03.2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei
Gă1ăneti, pentru activităţi nonprofit de interes local

Autoritatea finanţatoare: Comuna Gălănesti, cu sediul în localitatea Gă1ăneti, str.

Principală, nr. 352, judeţul Suceava, cod fiscal 4441352, tel./fax 0230 412 320, e-mail:

primariagalanesti@yahoo.com, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face

cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie

financiară 2023.

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice

alocate pentru activităţă nonprofit de interes general, cu modificările i completările ulterioare;

Regulamentul privind regimul fnanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al

comunei Gălăneti, pentru proiecte de activitate sportivă, culte religioase activităfi culturale,

adoptat de ConsiliiŁl Local al comunei Gălăneti prin HCL nr. 8/02.02.2023.

Programul anual propriu pentrtl acordarea de finanţare nerambursahilă alocată de la

hugetul local al Comunei Gălănesti, pe anul 2023, pentru activităţi nonprofit de interes local

adoptat de ConsiliiŁl Local al conzunei Gălănesti prin HCL nr. 9/02.02.2023.

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăneti nr. 1/02.02.2023 privind aprobarea

bugetului genei-al de venituri i cheltuieli al comiinei pentru anul de execuţie 2023.

Domeniul pentru care se acordă finanţare nerambursabilă în anul 2023 este:

- sport/activităţi sportive

Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii

constituite conform legii sau cultele religioase recunoscute de lege, care depun propuneri de

proiecte în conformitate cu domeniile prevăzute în Regulamentul privind regimul finanţărilor
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nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Gă1ăneti, pentru proiecte de activitate

sportivă, culte religioase i activităţi culturale.

Procedura aplicată: selecţie publică de proiecte.

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor depuse de către

solicitanţi este de: 30.000 lei, conform bugetului local aprobat pentru anul 2023.

Durata derulării proiectelor: până la 1 5. I 2.2023

Locul i data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la sediul Primăriei comunei Gă1ăneti,

Compartimentul Registratură.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 03.04.2023, orele 16.00.

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face

de către comisia de evaluare, în data de 04.04.2023, ora 10:00.

Criteriul de acordare a finanţării este punctajul total al proiectului, iar desemnarea

proiectelor câtigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctaje]or în limita bugetului

aprobat.

Comisia de evaluare şi selecţionare va comunica la încheierea procedurii de evaluare şi

selecţionare, în scris, solicitanţilor neselecţionaţi motive]e neacordării finanţării, iar celor

selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de Ia Compartimentul Registratură din cadrul

Primăriei comunei Gălănesti, str. Principală, nr. 352, tel. 0230 412 320.

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.

38/28.02.2023.

Primar,

Mironescu Liviu

L.S.
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