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Achiziţii publicc nr. 64 din 1 aprilie 2016
ANUNŢURI ÎN BAZA LEG[[ NR 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANŢÁIULOR
NERAMBURSABILE
PROGRAME ANUALE
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul §scal, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Unitatea Administrativ Teritorială a
Oraşului Jibou, cu sediul in oraşul Jibou, Str. I Decernbrie 1918, nr 4.jud. Sălaj, cod űscal: 4494926,
telefon: 0260/644.558. fax: 0260/641.300, e-mail: primariajibou(yahoo.com.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul flnanţărilor nerambursabile din
fonduri pLlblice alocate pentru activităţi nonproflt de interes generaL cu completările şi mod iflcările
ulterioare. U.A.T. a oraşului Jibou. acordă finanţări nerambursabile, pe bază de selecţie pentru proiecte a
structurilor sportive locale pe anul 2016. Finanţarea programului: Conform I-I.C.L. Jibou nr.
l 1/29.01.2016. privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli a Oraşului Jibou pe anul 2016.
Suma totală disponibilă pentru sprijinul financiar aI programelor sportive din oraşul Jibou este de
50.000,00 lei şi este destinată în întregime pentru domeniul Sport prevăzulă în bugetul local la cap. 6702
Cultură, recreere şi religie, subcapitolul 6702 0501 Sport, titlul II Bunuri şi servicii.
Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi
din domeniile reglementate de Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările
ulterioare.
Publicarea programului anual pentru acordarea de §nanţări nerambursabile nu creează Oraşului Jibou
obligaţia de a efectua procedura de selecţie.
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Inibrmaţii generale privind autoritatea contractantă. in special denumirea. codul fiscal. adresa, numărul
de teleťon. telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact comuna Corbeanca. Independenţei. nr.
14. Corbeanca,judeiul Ilfov, telefon 021/2666031, fax 021/2666010, e-mail;
primarie®primariacorbeanca.ro.
Programul anual privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugctul local al
comunei Corbeanca cuprinde: domeniul sport susţinerea activităţilor sportive şi recreative 650.000 lei.
Categorii de solicitanţi: persoane juridice fără scop patrimonial, structuri sportive de drept privat (cluburi,
asociaţii) cu sediul şi activitatea în comuna Corbeanca. Durata programului: anul 2016.
-

(2/210.690)
ANUNŢURI DE PARTICIPARE
lnformaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul flscal. adresa. numărul
de telefon. telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Apahida, Libertăţii nr. 122,
Apahida, judeţul Cluj. telefon 0264/231777, fax 0264/231475, e-rnail: apabida_cj®yahoo.com.
Comuna Apahida anunţă acordarea de Unanţări nerarnbursabile de Ia bugetul local pcntru proiectele
structurilor sportive din comuna Apahida, pentru anul 2016.
1. Denumirea autorităţii contractante: Comuna Apahida, cod fiscal 4485243, adresa: Apahida, Libertăţii
nr. 122; telefon 0264/231777. fax 0264/231475, e-mail: apahidacjyahoo.com.
2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată, privind regimul flnanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea
Rcgutamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei ĺizice şi sportului nr. 69/2000, Ordinul
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preşedintelui Agenţiei NaţionaLe pentru Sport nr. 130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri
publice a proiectelor structurilor sportive. Hotărârea Guvernului nr. ]447/2007, cu modificările şi
completările uherioare, pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările şi
completările uherioare. Regulamentul privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor
sportive aprobat prin H.C.L. nr. 60/29.042014 modificat prin H.C.L. nr. 127/2015, şi H.C.L, prin care se
aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli. pentru anul 2016.
3. Solicitanţi cluburiţe sportive persoane juridice de drept privat, rară scop lucrativ sau persoane
juridice de drept public care depun o propunere de proiect.
4. Bugetul prograrnului: bugetul pentru flnanţarea activităţilor/acţiunilor sportive din cadrul
programelor ‘Promovarea sportului de performanţă", “Sportul pentru toţi evenimente sportive de interes
local, naţional sau internaţional, în anul 2016, este de 100.000 lei, Finanţarea asigurată de Consiliul Local
Apahida prin I-I.C.L. nr. 22/2016 va fi de maximum 80% din bugetul total al proiectului.
5. Obiective generale:
-

-

-

promovarca sportului de pcrformanţă, a sportului pentru toţi şi a unor evenimente sportive.
evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului la reprezentarea şi sporirea prestigiului
municipiului pe plan naţional şi internaţional;
atragerea şi educarea cetăţenilor, indiferent de vârstă şi de categoria socială, pentru practicarea
mişcării în aer liber.

-

-

6. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform speciflcaţiilor din Regulament, capitolul
Condiţiile şi criteriile de flnanţare a structurilor sportive aprobate de Consiliul Local Apahida prin 1-1.C.L.
nr. 127/2015 şi H.C.L. nr. 60/2014.
7. Perioada de depunere a documentaţiei este următoarea: 4 aprilie 29 aprilie 2016.
Data limită de depunere a proiectelor de Iinanţare nerarnbursabilă este 29 aprilie 2016, ora 13.30.
Evaluarea şi selecţia proicctelor vor avea loc în perioada 2 mai 6 mai 2016, soluţionarea contestaţiilor se
va face după finalizarea selecţiei de către Cornisia de evaluare şi selecţie, în condiţiile legii şi
regulamentului.
8. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Primăriei Apahida, Str. Libertăţii nr. 122, Apabida, telefon 0264/231777, interior
30/11,juridic/secretariat sau e-mail: apahida cj(1ijyahoo.com sau documentaţia afişată pe site-ul
www.primaria—apahida.ro.
9. Data transmiterii anunţului de participare către Monitorul Oficial R.A.: 31 martie 2016.
-

-

-
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1. lnformaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Unitatea Administrativ
Teritorială a Oraşului Jibou, cu sediul în oraşul Jibou, Str. 1 Decernbrie 1918, nr. 4,judeţul Sălaj, cod
flscal: 4494926, telefon 0260/644558, fax 0260/641300, e-mail: primariajibou(ýyahoo.com.
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind
regimul flnanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, modificată prin O.U.G. nr. 84/2008, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
completările şi modificările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri
publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale
Municipiului Bucureşti. H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru anul 2007,
H.C.L. Jibou nr. 11/2016 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Jibou pe anuL 2016.
3. Domeniul de aplicare: activităţi sportive.
Categorii de solicitanţi: pot participa: persoane fizice sau juridice Mră scop patrimonial, organizaţii
neguvernamentale înfiinţale in baza 0.0. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare, cu activitate în domeniul sportului, cu personalitate juridică rornână cu
sediul/filiala, în oraşul Jibou sau care desfăşoară sau au desfăşurat în ultimul an activităţi cu caracter
sportiv în oraşul Jibou, de care au beneficiat sau beneficiază cetăţenii oraşului Jibou, activitate dovedită
prin înscrisuri oficiale actualizate, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni de interes public local,
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