ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
„Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și
acțiunilor culturale pe anul 2015”
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.903/2012, pronunțată de judecătoria
Toplița telefon: 0266-337001, fax: 0266-337007, codul fiscal RO4245380
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau
fundaţii, constituite conform legii, care desfăşoară activităţi culturale în raza
administrativ-teritorială al orașului Borsec. judeţul Harghita .
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:





Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.9/2015
Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.21/2015
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
Proiecte și acțiuni cu caracter cultural, programe organizate de persoanele fizice și
juridice menționate ale căror scop şi rezultat este stimularea și promovarea vieții
culturale din orașul Borsec.
5. Suma aprobată pe anul 2015: 63.500 lei.
6. Valoarea maximă a finanţării unui proiect este de : 15.000 lei .
7. Durata programului: anul 2015.
8. Locul şi data limită de depunere a propunerilor 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
poştal 535300, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail
primaria@primaria-borsec.ro
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 16 aprilie 2015, ora
13,00
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a
finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se
pot procura de la sediul instituției finanțatoare , str. Carpați, nr. 6/A, județul
Harghita , persoana de contact: Veres Ingrid, telefon 0266-337383, şi de pe adresa
de e-mail: primaria@primaria-borsec.ro

