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ANUNT DE PARTICIPARE
Pentru acordarea finantirilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraqului Iluedin, p€ntru
activitili nonprofit de inter€s local
l.Autoritatea contractarrti: Oraqul Hued in, Ju detul C luj, cod fi scal 448 5 643, cu sediul in strada Horea nr.l,
telefon 026,+-351548. fax. 0264-35156,+ ii e-mail: see.etariataAgiltadabllsllill.Ig
Reglementari legale privind acordarea finan16rii nelarnbursabilei - Legea nr.l50/2005 privind regimul
finanlirilor nerambursabite din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de inleres general, HotArarca
Consiliului Local al Oratului Huedin nr. 19/29.01.2016. privind aprobarea Bugetului General de Venituri !i
Cheltuieli al Orasului Huedin pentru anul 2016, Hotararea Consiliului Local al Ora$ului Huedin ff 10/2015,
prin care a fost aprobat Regulamentul privind regimul finaqdrilor nerambursabile, alocate de la bugetul local
pentru activit6li nonprofit de interes local.

2.

3. Domeniile/categoriile de proiecte pentru care se acorda finantare nerambursabildl

- culturi
- invatamant
- tinerct
- proteclia mediului
- spoll
- cuhe rcligioase
4. Durata finantarii nerambursabiie pentru activitEli nonprofit de interes local: - anul2016
5. Solicitarea documentaliei de finanfare nemmbursabili:
- Documentatia de finanfare nerambursabila se poate descdrca de pe site-ul Primariei Oratului Huedin

primaliahLredin.to.
6. Depunerea documentatiei:
- Solicitantul va depune documentatia Ia Biroul Rela.tii Publice Si Secretariat nr. 1, camem 1, pana la data de 08.03.2016, ora 8'00.
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T.Evaluarca !i selectia proiectelor depuse, in vederea obtinerii finanFrii nerambursabile. se va face de
Comisia pentru cultula, culte, sanatate, invatamant ii sport din cadrul Consiliului Local.

cife

selectionare, va comunica in maxim 1 0 zi Ie de la inch eierea proceduri i de evaluare
selectionarc. in scris, solicitan-tilor neselectionali motivele neacordirii finanfarii ii celor selec(ionati nivelul
sumelor aprobate in vederea incheierii contractelor.
8.Com isia de eval uare

li
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g.Institutii / persoane fizice eligibile: persoane fizice sau persoa ejuridice fEra scop patrimonial- asociafii od
fundaii constituite potrivit legii romdne sau culte religioaserecunoscute conform legii rornane.
lo.Evaluarca si selectia cererilor de finantare depuse se va realiza pand la data de 15.03.2016 ii se va face in
odinea puncta.jului obtinut de catre fiecare solicitant in limita bugetului alocat. conforn Reglamentului
privind regimul finanthrilor nerambursabile din lbndurile bugetului local al orasului Huedin pentru activitati
nonprofit de interes local, regulament ce poate fi nccesat pe primariahuedin.ro
11. incheierea contractului de finantare
Contractul se va incheia intre Ora5ul Huedin $i solicitantul selectionat, in telmen de maxim 30 de zile de la
data comunicarii in presa locali li pe site-ul Primdriei Orasului Huedin, al rezuliatului sesiunii de selectie a
.
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proiectelor.
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PROGRAMUL ANUAI, PE ANUL 2016
PENTRU ACORDAREA FINANTARILOR NERAMBURSABILE

Autoritatea finantatoare, Ora$ulHuedin, str. Horea nr. 1, Judelul Cluj, Cod Fiscal44B5642, tel026435154A, fa.x 0264-351564 e-mail: secretariat@p fiariahuedin ro, in baza Legii nr.350/2005 privind

regimul finanterilor nerambursabile din fondurj publice alocate pentru activiteli nonprofit de interes
general face cunoscute domeniile pentru care se acorde finanrdri nerambursabile pentru anul de executie

fimnciard 2016.
Se

acorde

finant;

nerambumabile intr-o singur; sesiune de selectie a proiectelor conform anunlului de

participare in limita sumei de 180.000 lei aprobat; pentru anul 2016, conform Bugetului

de

venituri

ti

cheltuieli pentru anul 2016 aprobat prin Hotirarea Consiliului Locai,.nr. 19 din 29.01-2016, ti este
repartizate in conformitate cu programulanual al finanrerilor nerambuNabile pentru domeniile: tineret,

proteqia mediului, sport, religie, culturd, invitimant.

