
Anunț în baza Legii 350/2005;
Anunț de participare

Municipiul Suceava invită persoanele fizice  și  juridice  fără scop patrimonial,  respectiv
asociațiile și fundațiile constituite conform legii,  care îndeplinesc condițiile Legii nr. 350/2005, să
depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a
proiectelor din domeniul sport pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general.

2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea:  bugetul local = 180.000 lei,  pentru
domeniul sport, defalcat astfel:

1. Programul ”Promovarea sportului de performanță” = 160.000 lei, din care subdomeniile:
- tenis de câmp = 100.000 lei;
- atletism = 10.000 lei;
- ecvestru = 50.000 lei.
2. Programul ”Sportul pentru toți” = 20.000 lei, din care subdomeniul:
- atletism: 20.000 lei.

3. Durata proiectelor: anul bugetar 2022.
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 16 martie 2022, ora 9:00.
Municipiul Suceava accelerează aplicarea procedurii de selecţie de proiecte, în baza art.

20 alin. (2) din Legea nr. 350/2005, motivat de prejudiciul ce s-ar aduce imaginii municipalităţii în
cazul în care aceste activităţi de interes comunitar nu ar demara sau nu s-ar desfăşura în  a doua
jumătate a trimestrului I al anului 2022.

5.  Adresa la  care  trebuie  depuse  propunerile  de  proiect: Registratura  Municipiului
Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, Suceava, cod poștal 720224.

6. Informații privind condițiile de finanțare și documentația de solicitare a finanțării
nerambursabile: se pune la dispoziția celor interesați la sediul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul
1 Mai, nr. 5A, camera 14.

7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile: se
vor face de către comisia de evaluare și selecție în data de 17 martie 2022, începând cu ora 12.00.

Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 41 din data de 1
martie 2022.


