
ANUNŢ

Autoritatea  finanţatoare: Municipiul  Suceava,  cod  fiscal  4244792,  cu  sediul  în
Municipiul Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A, cod poştal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593,
în  baza  Legii  350/2005  privind  regimul  finanţărilor nerambursabile  din  fonduri  publice  alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, demarează procedura de selecţie publică de proiecte în
vederea atribuirii  contractelor  de finanţare  nerambursabilă din  fonduri  publice pentru  următoarele
domenii:

Nr.
crt.

Domeniul Subdomenii Suma totală 2017

1.
Cultură   -
Educaţie

- ansambluri folclorice-copii şi tineret 50.000

- activităţi recreative pentru copii 10.000

- activităţi educative pentru copii în vederea 
conservării tradiţiilor populare

10.000

- artă - vernisaje 10.000

TOTAL Cultură   - Educaţie 80.000

2. Social
- activităţi  recreative pentru  bătrâni în situaţii
de risc şi marginalizare

10.000

- activități educative de integrare în mediul 
social și școlar pentru elevii cu situații 
familiale deosebite

10.000

TOTAL Social 20.000

3. Sport - fotbal 1.500.000

- rugby 40.000

- tenis de câmp 95.000

- baschet 30.000

- înot 10.000

- judo 10.000

TOTAL Sport 1.685.000

TOTAL  GENERAL 1.785.000

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 03.04.2017, ora 12.  
Municipiul Suceava accelerează aplicarea procedurii de selecţie de proiecte, în baza art.

20 alin. 2 din Legea 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 prima
jumătate a trimestrului II al anului 2017.

Evaluarea şi selecţia publică de proiecte   în vederea atribuirii contractelor de finanţare
nerambursabilă din fonduri publice vor avea loc în data de 06.04.2017, începând cu ora 12.

Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile.



Vor  fi  supuse  evaluării  numai  solicitările  care  întrunesc  următoarele  criterii  de
selecţionare:

a) proiectele sunt de interes public local
b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin:

  experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare;
 căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectelor (cetăţenii, comunitatea);   
 capacitatea resurselor umane de a  asigura desfăşurarea programului  sau proiectului  la

nivelul propus;
 experienţa  de  colaborare,  parteneriat  cu  autorităţile  publice,  cu  alte  organizaţii

guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.
Documentaţia  pentru  elaborarea  şi  prezentarea  propunerilor  de  proiecte  se  pune  la

dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr.5A, camera
14.

  Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 51 din data de 16 martie
2017.


