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ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

Selecție publică privind atribuirea contractelor  de finanțare nerambursabilă 
din fondurile bugetului local al Comunei Daia Română a proiectelor sportive, 

culturale, sociale și educative 
 

 
1.Autoritatea: Comuna Daia Română, jud. Alba, cu sediul în localitatea Daia 

Română Nr. 326, cod poştal 517270, judeţul Alba tel/fax 0258/763101, email: 
daiaprimaria@yahoo.com, Cod Fiscal 4562206, având ca reprezentant legal pe Dl. 
HĂPRIAN VISARION, în calitate de primar 

 
2.Categoria și descrierea serviciilor: contract de finanțare nerambursabilă în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 
3. Suma totală disponibilă pentru finanțări nerambursabile este de 

20.000 lei din care pentru domeniul sport – 20.000 lei 
 
Durata de implementare a proiectelor: anul 2016 
 
4. Autoritatea finanţatoare, Primăria Comunei Daia Română, reduce termenul de 

depunere a solicitărilor în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 
 Motivaţia reducerii termenului este următoarea: accelerarea procedurii de 
selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor şi fundaţiilor 
nonprofit din comuna Daia Română care solicită finanţare de la bugetul local, întrucât 
activitățiile și competițiile sportive programate se vor desfășura începând cu luna iulie 
2016.  

 
5. Data limită pentru depunerea proiectelor: 01.08.2016, ora 09.00 
 
Solicitantul va depune documentația prevăzută în Ghidul Solicitantului pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice pentru activități non profit de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Daia Română nr. 
18/2016, precum și Hotărârea Consiliului local Daia Română nr. 26/2016, privind 
rectificarea bugetară pentru anul 2016,  la Registratura Primăriei Daia Română, sediul în 
localitatea Daia Română, nr. 326, cod poştal 517270, judeţul Alba, cu mențiunea pe plic 
a denumirii proiectului, adresa și numele complet al solicitantului, domeniul pentru care 
se solicită finanțare cu mențiunea “A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”-  

 
6. Limba în care trebuie redactate documentele: limba română. 
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7. Perioada de evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii 
de finanțare nerambursabilă se va face de către comisia de evaluare și selecționare a 
proiectelor de interes public în perioada 02 – 03 .08.2016. 

 
8. Comunicarea: Comisia va comunica la încheierea procedurii de evaluare și 

selectare, în scris, solicitanților neselecționați motivele neacordării finanțării și celor 
selecționați nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor. 

 
9. Ghidul solicitantului privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 

proiectelor sportive, ale Comunei Daia Română se poate descărca de pe site-ul:    
www.primariadaiaromana.ro 

 
 
Pentru informaţii suplimentare, sau pentru a intra în posesia documentelor 

necesare participării la atribuirea contractului de finanțare vă rugăm să ne contactaţi la 
sediul primăriei,  localitatea Daia Română, nr. 326,  judeţ Alba, sau la numerele de 
telefon: 0258763101 sau 02580258763489. 

 
 
 
    PRIMAR,              SECRETAR, 

Hăprian Visarion           Damian Visalon       
 
 
 
 

http://www.primariadaiaromana.ro/

