
ANUNŢ DE PARTICIPARE 
pentru acordare de finanţare nerambursabilă pentru 

activităţi nonprofit de interes local, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de 
interes general, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 
 

 Autoritatea finanţatoare: UAT Comuna Pîrteştii de Jos, str. 
Principală, nr. 81, cod poştal 727425, judeţul Suceava, telefon: 
0230237019; fax 0230237060, e-mail: pirtestii@yahoo.com. 
  
Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile: 
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice 
alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare şi HCL nr. 33/16.07.2012 pentru aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la 
bugetul local pentru activităţi non profit de interes local, la nivelul 
comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava. 

 

Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă: culte 
religioase. 
 
Durata finanţării nerambursabile pentru activităţi non profit de 
interes general: 25.10.2012 – 31.12.2012 şi va cuprinde o singură 
sesiune de selecţie a proiectelor. 
 
Sumele aprobate pe trimestrul IV al anului 2012, pe domenii: culte 
religioase – 10.000 lei. 
 
Mărimea finanţărilor nerambursabile: Valoarea minimă şi maximă 
este de 10.000 lei şi se aplică finanţărilor nerambursabile pentru 
proiecte individuale care pot fi finanţate în cadrul programului.  
 
Documentaţia necesară: Regulamentul privind regimul finanţărilor 
nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes local şi documentaţia necesară depunerii cererii de 
finanţare poate fi solicitată de la sediul Primăriei comunei Pîrteştii de 
Jos – Compartiment Achiziţii Publice. 
 
Depunerea documentaţiei: Solicitantul va depune documentaţia la 
Registratura Primăriei comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, sat 



Pîrteştii de Jos, str. Principală, nr. 1 până la data de 25.11.2012, ora 
0900. 
Evaluarea şi selecţia proiectelor: Evaluarea şi selecţia proiectelor 
depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile, se va face de 
către Comisia de evaluare şi selecţionare a documentaţiilor în vederea 
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 
comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, constituită prin HCL nr. 
34/16.07.2012.        
  
 
 
 
 

                                                                                                                       
 

                                                        Afişat astăzi, 25.10.2012 
 
 


