
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local persoanelor fizice sau juridice, de

drept public sau privat, române sau străine, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române sau
străine care iniţiază şi organizează în anul 2018

acţiuni/proiecte culturale de interes local

           1. Autoritatea finanţatoare: Municipiul Salonta, cu sediul în localitatea

    Salonta,  str.  Republicii,  nr.1,  judeţul  Bihor,  codul  fiscal  4593423,  telefon:  0359/409731,

fax:0359/409733 şi e-mail primsal@rdslink.ro.

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

OG  nr.2/2008  privind  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.51/1998  privind

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor/proiectelor culturale; aprobată prin L 199/2008.

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor  nerambursabile  din fondurile  publice alocate  pentru

activităţi nonprofit de interes general.

Hotărârea CLMS nr.55/2008 privind aprobarea  Programului  de finanţare a  acţiunilor  şi  proiectelorProgramului  de finanţare a  acţiunilor  şi  proiectelor

culturale în municipiul Salontaculturale în municipiul Salonta şi a documentaţiei de atribuire de finanţări nerambursabile de la bugetul

local aferente;

Hotărârea CLMS nr. 28 din 22.02.2018 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului

Salonta pe anul 2018;

Prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,  

             2. Domeniile culturale pentru care se acordă finanţări nerambursabile sunt următoarele:

A –  Arte vizuale: - expoziţii, tabere de creaţie cu participare naţională sau internaţională;

B  –  Arte  ale  spectacolului:  festivaluri,  serbări  câmpeneşti,  datini  şi  obiceiuri,  târguri  tradiţionale

naţionale şi internaţionale cu promovarea moştenirii culturale locale;

C – Sesiuni ştiinţifice, conferinţe şi seminarii, concursuri cu participare naţională şi internaţională;

D  –  Participare  la  expoziţii,  spectacole,  festivaluri,  sesiuni  ştiinţifice,  conferinţe  şi  seminarii

internaţionale, cu menţionarea sprijinului financiar al Consiliului local Salonta;

E – Punerea în circulaţie a unor lucrări, pe diferite suporturi, care promovează patrimoniul cultural

local în circuitul cultural naţional şi internaţional.



F - Editarea de lucrări din domeniul culturii scrise, astfel cum este acesta definit la art.1-3 din Legea

nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare.

            3. Perioada finanţării: 2018, conform prevederile contractului.

            4. Suma disponibilă finanţării pentru anul 2018 este de 80.000.

            5. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul

instituţiei www.salonta.net. Persoană de contact: Tódor Hajnal, telefon 0359/409731.

             6. Solicitanţii vor depune documentaţia completată, prevăzută în ghidul solicitantului numai la

Biroul Relaţii cu Publicul, cam.11, parter. până la data de 2.04.2018 ora 12.00.

           7. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de

către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită în acest scop în data de 03-04.04.2018.

          8. Comisia de evaluare şi selecţionare va comunica, la încheierea procedurii de evaluare şi

selecţionare, în scris, solicitanţilor neselecţionaţi  motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi

nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

           9. Programul anual de finanţare a proiectelor/acţiunilor culturale cuprinde o singură sesiune de

selecţie a proiectelor.

10. Data apariției Anunțului de participare în Monitorul Oficial R.A. : 2.03.2018, partea a VI-a.

http://www.salonta.net/
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