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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
Pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult  

ce își  desfășoară activitatea în clădiri și ansambluri monument istoric  

aflate în Municipiul Tulcea  

  

1. Autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea, codul fiscal 4321429, 

adresa – Str. Păcii nr. 20, telefon/fax: 0240/519.130, e-mail: cultura@primariatulcea.ro.   
2. Categoria serviciilor ce se vor achiziționa - finanțarea unităților de cult ce își desfășoară activitatea în 

clădiri și ansambluri monument istoric aflate în Municipiul Tulcea în baza O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin O.G. nr. 11/2014,  H.G. nr. 1470/2002 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 984/2014 și  Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice.  
3. Denumirea autorității contractante: - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea.  

4. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 11 .01.2021, ora 1600.       
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele, în plic sigilat – Unitatea Administrativ Teritorială 

Municipiul Tulcea, str. Păcii, nr. 20. Documentația de solicitare a finanțării, tehnoredactată în limba română 

(nefiind admise documentații întocmite olograf) se va depune în două exemplare (original și copie), într-un plic  

închis, la Compartiment Relații cu Publicul, din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. Fiecare exemplar va fi 

prezentat separat în dosar de plastic, cu paginile numerotate și va conține un opis, pentru a ușura evaluarea. 
  c) Perioada de depunere a proiectelor: 04 ianuarie – 11 ianuarie 2021. 
  d) Perioada de selecție și evaluare a proiectelor:   12 ianuarie – 15 ianuarie 2021.  
5. Sursele de  finanțare și de plată – bugetul propriu al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea - 

Biroul Sport, Cultură și Relații Externe, în limita sumei de 450.000 lei. 

6. Informațiile privind condițiile de eligibilitate precum și cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică și 

la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul se găsesc în Capitolul III din 

Regulamentul de finanțare pentru unitățile de cult ce își desfășoară activitatea în clădiri și ansambluri monument 

istoric aflate în Municipiul Tulcea. 
7. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate: 

a) construcții și reparații capitale la lăcașurile de cult care sunt monumente istorice ce fac parte din patrimoniul 

local/ național, mondial (UNESCO); 

b) lucrări de pictură bisericească la lăcașurile de cult care sunt monumente istorice ce fac parte din patrimoniul 

local/ național, mondial (UNESCO) ; 

c) executarea de lucrări de întreținere și reparații curente la lăcașurile de cult care sunt monumente istorice ce 

fac parte din patrimoniul local/ național/mondial (UNESCO), inclusiv pentru procurarea de materiale în vederea 

realizării acestora. 

d) conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase atunci când acestea fac parte 

dintr-un monument sau ansamblu monument istoric aflat pe Lista Monumentelor Istorice; 
 

p. Primarul Municipiului Tulcea 
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