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ROMÂNIA 

JUDEȚUL CLUJ 

COMUNA GÂRBĂU 

 
 ANUNȚ DE PARTICIPARE  

pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual de acțiuni/ activități 
sportive în anul 2019 

1. Autoritatea contractantă: 
COMUNA GÂRBĂU, cod fiscal: 4485430 
2. Solicitanții pot fi:  
asociații, fundații, alte organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, persoane juridice de drept 
public, precum și persoane juridice de drept public și persoane fizice fără scop patrimonial, 
autorizate sau înființate legal, care își desfașoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a 
comunei Gârbău. 
3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: 
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare 
HCL nr. 13/29.02.2012 aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor  nerambursabile  
de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local 
4. Suma aprobată pentru programe sportive este de:  60.000 lei. 
5. Durata programului: anul 2019. 
6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 06.05.2019, ora 16:00.  
Se accelerează aplicarea procedurii de selecție în ceea ce privește atribuirea contractelor de 
finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectelor nonprofit de interes general în conformitate 
cu prevederile art. 20 alin (2) din Legea nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare. 
Neaplicarea accelerării procedurii de selecție a ofertelor  ar impiedica implementarea proiectelor 
în timp util.  
7. Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă 
se vor face de către comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de interes public, în data de  
07.05.2019, ora 09:00. 
8. Solicitarea finanțării nerambursabile: documentația de solicitare a finantării 
nerambursabile, care este formată din Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare, poate fi 
procurată de pe site www.primariagarbau.ro; 

 
 

Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea VI nr. 58 din 17 aprilie 2019. 


