
 

ANUNŢ 

 

 

 Anunţ de participare la selecţia publică privind atribuirea contractelor de 

finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Orăştie 

pentru finanţarea proiectelor de interes public în anul 2021. 

 1.Autoritatea contractantă: Municipiul Orăştie, cu sediul în Piaţa Aurel 

Vlaicu, nr.3, cod poştal 335700, cod fiscal 4634515, telefon 0254/241513, e-mail 

primaria@orastie.info.ro 

 2.Categoria şi descrierea serviciilor: contract de finanţare nerambursabilă în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005; 

 3.Suma disponibilă pentru finanţările nerambursabile  în anul 2021 este de 

250.000 lei iar domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la 

bugetul local în anul 2021, conform HCL nr. 68/2021,  sunt: 

 Sport -10.000 lei, Cultură – 25.000 lei, Culte – 190.000, Educație – 25.000 lei. 

 Durata de implementare a proiectelor este de la data încheierii contractelor 

până la data de  15.12.2021. 

4.Data limită pentru depunerea proiectelor: 22.09.2021, ora 1200, conform 

prevederilor art. 20, alin.(2) din Legea nr. 350/2005. Menţionăm că accelerarea 

procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor de către 

asociaţiile  şi fundaţiile din Municipiul Orăștie. Solicitantul va depune documentaţia 

prevăzută în Ghidul solicitantului, aprobat prin HCL nr. 26/2015, la Registratura 

Primăriei Municipiului Orăştie, Piaţa Aurel Vlaicu, nr.3, cod poştal 335700, cu 

menţiunea pe plic a denumirii proiectului, adresa şi numele complet al 

solicitantului, domeniul pentru care se solicită finanţarea. 

 5.Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 23.09.2021- 24.09.2021. 

 6.Limba în care trebuie redactate documentele: limba română; 

 7.Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii de finanţare 

nerambursabilă  se face de către comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor 

de interes public; 

 8.Comunicarea: Comisia va comunica la încheierea procedurii de evaluare şi 

selectare solicitanţilor neselecţionaţi motivul neacordării finanţării şi celor 

selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor de 

finanţare, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei. 

 9.Ghidul solicitantului pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 se 

poate descărca de pe site-ul: www.orastie.info.ro 

 10.Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României 

partea a IV -a , nr. 171 din 06.09.2021. 

 

             PRIMAR,                                                                                SECRETAR GENERAL, 

      ing. Ovidiu Bălan                                                                          jr. Teodor Iordan 
 


