ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
„Programul general de finanțare nerambursabilă a unităților de cult aparținând cultelor
religioase recunoscute din România pe anul 2019”
- Sesiunea II 1. Autoritatea contractantă: Oraș Borsec, ca personalitate juridică, cu sediul în orașul
Borsec, str. Carpați nr.6/A, județul Harghita, reprezentat prin Mik Jozsef, primar, validat prin
Sentința Civilă nr. 614/22.06.2016, pronunțată de judecătoria Toplița telefon: 0266-337001, fax:
0266-337007, codul fiscal RO4245380
2. Solicitanții pot fi: cultele religioase, care își desfășoară activitatea în raza administrativteritorială al orașului Borsec, județul Harghita .
3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
-

Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr. 25/2019
O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult
aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările
ulterioare
H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.G. nr.82/2001, cu modificările și completările ulterioare
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările
şi completările ulterioare.
4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
Proiecte și acțiuni ale cultelor religioase din orașul Borsec care vizează:

-

construirea bisericilor, anexelor bisericești și a lăcașurilor de cult.

-

renovarea sau reparația bisericilor, anexelor bisericești și lăcașurilor de cult.

-

pentru construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult

-

completarea fondurilor proprii pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse.
5. Condiții de participare:

- Dosarul întocmit pentru obținerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unității centrale de cult pentru obținerea sprijinului financiar de la Orașul Borsec
- Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru parohii care nu au justificat finanțarea nerambursabilă acordată pentru anul/sesiunea precedentă, nu au restituit sumele rămase nejustificate
(inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere ale acestor sume) și pentru parohii cu care avem litigiu pe rol.
- Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, după caz.
- Documentele justificative trebuie depuse până la data de 15 decembrie 2019. Totodată se
recomandă depunerea documentelor justificative în termen de 30 de zile de la terminarea și recepția

lucrării/materialelor, etc., dar nu mai târziu de data de expirare a contractului de finanțare, respectiv
15 decembrie 2019.
- În cazul în care cererea de finanțare nu corespunde condițiilor de participare nu va fi selectat pentru finanțare. În acest sens propunem să citiți cu atenție cele înscrise în Ghidul solicitantului.
5. Suma aprobată pe anul 2019 – sesiunea II: 10.000 lei.
6. Valoarea maximă a finanțării unui proiect este de : 10.000 lei .
7. Durata programului: anul 2019
8. Locul şi data limită de depunere a cererilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Instituției finanțatoare cu sediul
în orașul Borsec , str. Carpați, nr.6/A județul Harghita, cod poștal 535300
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 13.09.2019, ora 15,00.
9. Solicitarea finanțării nerambursabile: Documentația de solicitare a finanțării
nerambursabile, se poate procura de la sediul instituției finanțatoare, str. Carpați, nr. 6/A, județul
Harghita, telefon 0266-337001 sau solicitând acestea pe adresa de e-mail: primaria@primariaborsec.ro.

