
ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă cluburilor sportive de drept privat,  cu personalitate
juridică, fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică

de interes  local în anul 2018

1.  Autoritatea  contractantă:  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.

2. Reglementări legale privind finanţarea nerambursabilă

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

activităţi non profit de interes general;

 Hotărârea CLMS nr.28/2006 privind aprobarea procedurii de atribuire de finanţări nerambursabile

de la bugetul local cluburilor sportive de drept privat, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ,

care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică de interes local, cu

modificările şi completările ulterioare.

 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, republicată.

3.  Categorii  de solicitanţi :  pot  participa cluburi  sportive  de drept  privat,  cu  personalitate

juridică, fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică

de interes local.

4. Domenii sportive pentru care se acordă finanţări nerambursabile

Proiectele pentru care se solicita  finanţare trebuie sa se regăsească în mod obligatoriu în unul din

următoarele programe sportive de utilitate publica:

A. Promovarea sportului de performanta

(1)  Scop:  valorificarea  aptitudinilor  individuale  într-un  sistem  organizat  de  selecţie,  pregătire,

competiţie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei.

(2) Obiective:

a) dezvoltarea activitaţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz;

b) asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional, după caz.



B. Sportul pentru toţi

(1) Scop: practicarea sportului pentru sănătate,  educaţie, recreere,  ca parte integranta a modului de

viata, în vederea menţinerii stării de sănătate a individului şi societaţii.

(2) Obiective:

a) atragerea populaţiei de toate vârstele în activitaţi de practicare a sportului pentru sănătate şi recreere;

b) menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului.

5. Suma aprobată pentru anul 2018 este de 24  0.000   lei .

6. Perioada finanţării: 2018, conform condiţiilor din contract.

7. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, inclusiv criteriile de atribuire se pot

descărca de pe site-ul instituţiei: www.salonta.net  .  

Persoană de contact: Tódor Hajnal, telefon: 0359/409731.

8. Solicitanţii  vor depune documentaţia  prevăzută în ghidul solicitantului numai la Biroul

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

9. 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.

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

selecţie,  în  scris,  solicitanţilor  neselecţionaţi,  motivele  neacordării  finanţării  iar  celor  selecţionaţi,

nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

11.  Programul  anual  de  finanţare  a  proiectelor/programelor  sportive  în  limita  fondurilor

disponibile alocate din bugetul local pe anul 2018, se pot organiza sesiuni de finanţare ulterioare.

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

http://www.salonta.net/
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