
ANUNT DE PARTICIPARE

pentru acordare finanlSrilor nerambursabile din bugetul propriu al oraEului

Ungheni in anul 2018 pentru non-profit de interes local

l. Autoritatea contractantd Oraqul Ungheni, cu sediul in localitatea Ungheni, str. Principald,
nr. 357, jude[ul Mureg, codul fiscal 4323322, telefon 02651328212, fax 02651328112, e-

mail ungheni@,cjmures.ro

2, Reglementlri legale privind acordarea de finan{are nerambursabill

o Ordonanfa Guvernului nr.5ll1998 privind imbundtd{irea sistemului de finanfare a

programelor, proiectelor qi ac{iunilor culturale, cu modificdrile gi completirile
ulterioare.

Ordonan(a Guvernului nr.8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitilile de cult apa(in6nd cultelor religioase recunoscute din Romdnia,

republicatS, respectiv Hotdr6rea Guvernului nr.147012002, privind aprobarea

Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanfei Guvernului Nr.82l2001,
republicatd;

Legea nr.350/2005 privind regimul finanflrilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activit6li non-profit de interes general, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

o Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice.

3. Domeniile pentru care se acordd finan{iri nerambursabile pentru activitdtri non-profit de

interes local, sunt: culturd qi culte.

4. Sumele puse la dispozi{ie pentru finanfarea activit6lilor non-profit pentru anul 2018,

conform Hot[r6rii Consiliului Local Ungheni nr. 6 din 28 februarie 2018 privind
aprobarea bugetului Consiliului Local Unghenipentru anul 2018, sunt urmdtoarele:

- 50.000 lei - pentru domeniul culturd

- 100.000 lei - pe domeniul culte

5. Durata derul5rii proiectelor: anul2018

6. Criteriile de evaluare gi selecfie a solicitlrilor de finan(are nerambursabill
Toate solicit[rile de finanfare nerambursabilS primite in termen vor fi examinate. Vor fi
selecJionate gi supuse evaludrii doar solicitdrile care sunt insofite de toate documentele prevdzute



in Ghidul solicitantului pentru fiecare domeniu in parte, prevdzute in anexele prezentului
Regulament qi care intrunesc urmdtoarele criterii de seleclionare:

a) Programul/proiectul este de interes local;
b) Programul/proiectul este din domeniul culte sau cultural;
c) Documentalia care insoleqte cererea contine toate elementele

solicitantului;
previzute in Ghidul

d) Justificarea programului/proiectului in raport cu necesildlile gi prioritatile Consiliului
Local Ungheni;

e) Este dovediti capacitatea organizatoricd gi functionald a beneficiarului finantarii prin:
- experienta in domeniul administrdrii altor programe/proiecte;
-cdile qi modalit6lile de identificare a beneficiarilor;
-capacitatea resurselor umane de a asigura desfdgurarea programului/proiectului la nivelul
propus;
-experienfl de colaborare, parteneriat cu autoritilile publice, cu alte organizalii
guvernamentale gi neguvernamentale, din far6 gi din strdindtate, dupd caz.

7. Documentafia de solicitare a finanfdrii nerambursabile poate fi accesata pe site-ul
Primdriei Oragului Ungheni.

8. Solicitanlii vor putea depune documenta{ia prevlzuta in Ghidul solicitanlilor, la sediul
Primdriei Oraqului Ungheni, strada Principald nr.357, Registratura - camera l, pdn[ la
data de .............2018, ora l6:00.

9. Evaluarea gi selec(ia proiectelor in vederea oblinerii finanf[rii nerambursabile se va face
de citre Comisia de evaluare gi selecfionare constituit5 prin Hotdr6re a Consiliului Local
Ungheni.

10. La incheierea procedurii de evaluare gi selecfionare, Comisia de evaluare gi selec{ionare
va afi$a pe site-ul Primdriei Oraqului Ungheni rezultatul selectiei precum gi fondurile
propuse a fi alocate.

PRIMAR

Prodan Victor


