
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

 

 

 

Consiliul Local și Primăria Municipiului Reşiţa, Cod fiscal: 3228764, Adresa: Reşiţa, 

Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Număr de telefon: 0355/429868, 0255/212655; 0255/216132, 

Fax: 0355/429868, E-mail: educatie@primariaresita.ro, Web: www.primariaresita.ro organizează: 

Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul 

Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, pe anul 2018 pentru  activitățile entităților sportive 

nonprofit de drept privat, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 

130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive 

de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Solicitanți: cluburi sportive de drept privat şi asociaţii pe ramură de sport judeţene, 

constituite conform legii. 
 Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile cuprinsă în ”Regulamentul 
privind acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reşiţa,  

pentru proiectele de activitate sportivă” potrivit HCL nr. 52/27.02.2018 se poate obține de la 

sediul Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, Reșița, și de pe 

site-ul: www.primariaresita.ro 

Documentaţia de finanţare nerambursabilă se trimite, prin poştă, mesagerie expresă sau 

înmânate personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată şi semnătură) la 

adresa indicată mai jos: Municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, 320084 Reşiţa, 

Registratură. Cererile de finanţare cu documentaţiile aferente se vor depune la Registratura 

Municipiului Reșița până la data stabilită în anunţ în zilele de luni-joi, între orele 8-16, iar în ziua 

de vineri intre 8-13.30. 

Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și 

completările ulterioare: 

Suma totală:  220.000 lei 

Domenii:   

I.Programul ” Promovarea Sportului de performanță”-132.000 lei 

II. Programul ”Sportul pentru toți”-88.000 lei 
Durata programelor: 23.04.2018 – 17.12.2018 

Sesiunea I 

Data limită de depunere a proiectelor: 12.04.2018, ora 15,00 

Perioada de selecție și  evaluare a proiectelor: 13-16.04.2018 

Sesiunea II 

Data limită de depunere a proiectelor: 17.09.2018, ora 15,00 

Perioada de selecție și  evaluare a proiectelor: 18-20.09.2018 
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