ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA

ORAŞUL GEOAGIU
Calea Romanilor, nr. 141, 335400
E-mail: primaria@geoagiu.ro
Tel./Fax: 0254/248.880; 248.881

ANUNȚ
Instituția U.A.T. Orașul Geoagiu cu sediul în Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141, județul
Hunedoara, telefon/fax: 0254.248.880, 248.881, cod fiscal 5742426, e-mail:
primaria@geoagiu.ro, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv
asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea
nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă,
pentru domeniul: culte religioase.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din
domeniul culte religioase pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general.
Sursa de finanțare a contractului și valoarea: autoritatea finanțatoare a stabilit Programul anual
propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, nr. 90/11.05.2022. Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 50.000 lei.
Domeniul pentru care se acordă finanțare nerambursabilă și suma aprobată pentru anul 2022,
conform Hotărârilor Consiliului Local al Orașului Geoagiu nr. 9/2022 și 36/2022 sunt
următoarele:
- Culte religioase – 50.000 lei,
Durata proiectelor : anul 2022.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 03 iunie 2022, ora 15.00.
Data limită pentru depunerea propunerilor este redusă, conform art. 20 alin.(2) din Legea nr.
350/2005 actualizată, forma accelerată, de la 30 zile la 15 zile este justificată de un eventual
prejudiciu pe care îl va putea suferi UAT Orașul Geoagiu dacă, în cazul reluării procedurii de
depunere a propunerilor de proiecte, termenul limită nu se mai încadrează în termenul de
finalizare a proiectului până la sfârșitul anului.
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura U.A.T. Orașul Geoagiu, strada
Calea Romanilor, nr. 141, Oraș Geoagiu, județul Hunedoara.
Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către
comisia de evaluare, în perioada: 06 iunie (ora 10.00) – 07 iunie 2022. Regulamentul și
Documentația de solicitare a finanțărilor nerambursabile, adoptate prin Hotărârea Consiliului
Local al Orașului Geoagiu nr. 53/17.04.2019 se pun la dispoziția celor interesați la sediul
Primăriei Orașului Geoagiu sau pe site-ul, www.geoagiu.ro.
Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial - Partea a VI-a, nr. 94 /17.05.2022

