
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI PÎRTEŞTII DE JOS

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru depunerea proiectelor 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
pentru anul 2017 pentru finanţarea acordată de la bugetul local al Comuna

Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava

1.Autoritatea contractantă: Comuna Pîrteştii de Jos cu sediul în Primăria
comunei Pîrteștii de Jos, sat Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava, telefon 0230-237019, fax
0230-237060, e-mail: pirtestii@yahoo.com cod fiscal nr.4441182, coduri IBAN
RO24TREZ24A670600591200X deschis la Trezoreria Gura-Humorului, reprezentată prin
domnul Toma Ioan Pavel-primar, în calitate de FINANŢATOR.

2.Solicitanţii pot fi: orice persoana fizică /persoană juridică fără scop patrimonial
constituită conform legii.

3.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.20/30.05.2017
pentru aprobarea Programului privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul
2017 din bugetul propriu al comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava pentru activităţi
nonprofit de interes local

4.Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă în anul 2017:
Programele unităților de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România

5.Suma aprobată pentru anului 2017- Total sumă 10.000 lei, pe domenii:
Programele unităților de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România-
10.000 lei.

6.Durata finanţării nerambursabile pentru activităţi non profit de interes
general: până la 31.12.2017.

7.Locul şi data-limită de depunere a propunerilor de proiecte:
-Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Primăriei Comunei

Pîrteştii de Jos,judeţul Suceava, sat Pîrteştii de Jos, cod poștal 727425.
Data-limită de depunere -3.08.2017, ora 12,00.
8.Datele de selecție și evaluarea proiectelor: Evaluarea şi selecţia proiectelor

depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile, se va face de către Comisia de
evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă de la
bugetul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, constituită prin dispoziția
primarului, în perioada 4.08.2017-8.08.2017,

9.Documentaţia necesară: Programul 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 sau se poate descărca de pe pagina de internet
http://www.comunapirtestiidejos.ro/L350.html

Programul a fost transmis spre publicare la Monitorul Oficial Partea a VI-a nr. 185 din
data de 23.06.2017.

10. Motivele reducerii termenului de depunere a propunerilor de proiecte se
datorează aprobării cu întârziere a bugetului local precum și necesității de demarare a
proiectelor de către solicitanți.

Anunțul de participare a fost publicat în M.Of.130/13.07.2017

mailto:pirtestii@yahoo.com

