Anunţ de participare
Informaţii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
UAT ORAȘ COVASNA invita persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si
fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 , sa depună oferte in
scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabila, pentru domeniile: cultura, sport, educatie (copii și tineret),
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Denumirea autoritatii finanţatoare: UAT Oraș Covasna
Cod fiscal: 4404613
Adresa: Str. Piliske nr.1 Oras Covasna jud. Covasna
Telefon: 0267-340-001
Fax: 0267-342-679
E-mail: primar@primariacovasna.ro
Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile
cultura, sport, educație (copii și tineret), religie pe anul 2017 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr.
350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general de UAT Oraș Covasna.
Sursa de finanţare a contractului: Buget Local
Durata proiectelor : până la 31.12.2017
Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul
www.primariacovasna.ro si va fi afisata la sediul UAT Oraș Covasna
Informaţii si clarificări cu privire la documente: Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul UAT
Oraș Covasna.
Conform art.20 alin.2 din legea 350/2005 data limita pentru depunerea propunerilor de proiect se reduce la
15 zile de la data publicarii anuntului de participare. Cauza reducerii termenului se datoreaza aprobari
bugetului local in luna martie 2017, respectiv din cauza ca propunerile de proiecte care se deruleaza in
luna mai nu s-ar incadra in termenel de selectie prevazut de alin(1) art.20 din Legea 350/2005 si din
aceasta cauza exista riscul ca sumele alocate pe domeniile de aplicare sa nu fie epuizate.
Termen de depunere a propunerilor de proiet: 05.05.2017, ora 13:30.
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Str. Piliske nr.1 Oras Covasna jud. Covasna
Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 08.05.2017, ora 10, sala de ședință UAT Oraș
Covasna
Evaluarea si selecţia proiectelor in vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia
de evaluare, în perioada 09.05.2017-17.05.2017 .
Data transmiterii anunţului de participare către MONITORUL OFICIAL R.A. : 11.04.2017

PRIMAR,
Gyerő József

