
                      ROMÂNIA 
        JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN     
                MUNICIPIUL REȘIȚA          
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT,                     
CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI CULTE               

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Informații  generale  privind  autoritatea  contractantă,  în  special  denumirea,  codul  fiscal, 
adresa,  numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail  ale persoanei de contact:  Municipiul 
Reşiţa,  Piaţa  1  Decembrie  1918,  nr.  1A,  320084  Reşiţa,  județul  Caraș-Severin,  telefon: 
0355/429868, fax: 0355/429868, e-mail: educatie@primariaresita.ro,  cod fiscal: 3228764.

În  conformitate  cu  Legea  nr.  350/2005  privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările 
ulterioare,  pentru  a  putea  participa  la  procedura  privind  atribuirea  contractului  de  finanțare 
nerambursabilă, solicitanți: pot aplica grupuri de inițiativă fără personalitate juridică sau organizații 
neguvernamentale  care  au  personalitate  juridică,  neafiliate  politic,  care  desfășoară  activitățile 
propuse prin proiecte în Municipiul Reșița. Prin grup de inițiativă înțelegem o echipă compusă din 
minimum 3 persoane constituite care nu au personalitate juridică. În cazul grupurilor de inițiativă, 
unul dintre membrii grupului își asumă rolul de reprezentant și își asumă responsabilitatea legală în 
numele grupului, sau un ONG cu personalitate juridică își asumă responsabilitatea financiară.

Data  limită  pentru  depunerea  propunerilor  de  proiecte  este  de  07.08.2020,  ora  15.00. 
Selecția publică de proiecte și evaluare în vederea atribuirii contractelor de finanțări nerambursabile 
în anul 2020, de la bugetul local va avea loc în data de 20.08.2020, ora 14.00,  pentru programul de 
mini-granturi „Încredere în Reșița“,  concurs de proiecte, pe parcursul anului 2020 fiind vizate 2 
teme: Viața Urbană și Antreprenoriat, suma totală domeniu tineret: 150.000 lei, conform Anexa 1 la 
HCL nr. 86/05.03.2020.

Documentația  pentru  elaborarea  și  prezentarea  propunerii  de  proiect  a  finanțării 
nerambursabile cuprinsă în  HCL nr. 207/25.06.2020 pentru aprobarea completării H.C.L. 52/2018 
cu  Anexa 2  –  Regulament  privind  acordarea  finanţărilor  nerambursabile  de  la  bugetul  local  al 
Municipiului  Reşiţa,  pentru  programul  de  mini-granturi  „Încredere  în  Reșița“ și  informații 
suplimentare se pot obține de la sediul Primăria Municipiului Reşiţa, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 
1A,  Reșița,  telefon:  0355/429868  e-mail:  educatie@primariaresita.ro și  de  pe  site-ul: 
www.primariaresita.ro

Potrivit art 20 din Legea 350 se aplică procedura accelerata prin care se scurtează termenul 
limita de depunere a ofertelor la 15 zile.

Programul  anual  al  finanțării  nerambursabile  a  fost  publicat  în  Monitorul  Oficial  al 
României, Partea a VI-a, nr. 125/10.07.2020, iar anunțul de participare  a fost publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 129/16.07.2020.
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