ANUNŢ DE PARTICIPARE:
ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL
(PROIECTE CULTURALE, EDUCATIE CIVICA, SOCIALE, CULTE RELIGIOASE SI
SPORT) CONFORM LEGII 350/2005
1. Autoritatea finanţatoare: Unitatea Administrativ Teritorială ORAŞUL AGNITA, codul
fiscal 4270716, adresa: Loc. Agnita, Str. Piaţa Republicii nr. 19, jud. Sibiu, telefon 0269510465 /
fax: 0269/512000, e-mail: office@primaria-agnita.ro
2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona - finanţarea activităţilor nonprofit de interes local
conform Legii 350/2005.
3. Data limita de depunere a ofertelor : 29.05.2017 ora 12,00, conform art 20, alin 2 din Legea
350/2005
Precizăm că accelerarea procedurii de selecție, conform art. 20, alin. 2 din legea 350/2005 se
datorează necesității de demarare a proiectelor asociațiilor și fundațiilor din oraşul Agnita care
solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul local.
4. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele, în plic :Unitatea Administrativ Teritorială
ORAŞUL AGNITA, codul fiscal 4270716, adresa: Loc. Agnita, Str. Piaţa Republicii nr. 19, jud.
Sibiu, telefon 0269510465 / fax: 0269/512000.
Dosarul privind propunerile de proiecte va cuprinde toate documentele solicitate in
Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului
Agnita pentru activităţi nonprofit de interes local, Anexa 1 la HCL 13/2017 – pentru acţiuni
culturale, educaţie civică, domeniul social şi culte religioase, iar pentru domeniul sport
dosarul va cuprinde toate documentele solicitate prin Ghidul de eligibilitate pentru finanţarea
programelor din domeniul sportului în oraşul Agnita pe anul 2017 aprobat prin HCL 62/2016.
Ofertele se vor depune în plic sigilat, original şi copie la Compartimentul Centru de Informaţii
Cetăţeni din cadrul Primariei Oraşului Agnita.
5. Perioada de selecţie a proiectelor: 6.06.2017 – 22.06.2017.
6. Sursele de finanţare şi de plată – bugetul local al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul
Agnita, aprobat prin HCL 31/2017 în sumă totală de 125.000 lei defalcată pe domenii astfel:
1.Acţiuni culturale : 5.000 lei; 2.Educaţie civică : 5.000 lei; 3.Domeniul social : 5.000 lei;
4.Culte religioase : 30.000 lei; 5.Sport : 80.000 lei.
7. Informaţiile privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la
capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul
se găsesc in Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local
al oraşului Agnita pentru activităţi nonprofit de interes local pentru - pentru acţiuni culturale,
educaţie civică, domeniul social si culte religioase şi în Ghidul de eligibilitate pentru finanţarea
programelor din domeniul sportului în oraşul Agnita pe anul 2017 - pentru domeniul sport,
documente care pot fi obţinute în mod gratuit de la sediul Primăriei Agnita, Centru de Informaţii
Cetăţeni.
8. Criteriile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de finanţare:
- punctajul cel mai mare obţinut în baza ofertelor tehnico - financiare cele mai avantajoase.
- gradul de interes public local al programelor şi proiectelor;
- promovarea imaginii Oraşului Agnita;
- capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin:
- experienţă în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare;
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului
la nivelul propus;
Acest anunt a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a VI-a nr. 86/09.05.2017.

