
 

 

 

ANUNȚ ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL 

FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE 

 
ANUNȚ DE PARTICIPARE: 

 

 

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Tulcea,  cu sediul în Str. Păcii nr. 20, telefon / fax: 0240.511.440, Cod 

fiscal 4321429, e-mail: cultura@primariatulcea.ro.   
2. Reglementări legale: - finanțarea activităților nonprofit de interes local conform Legii 350/2005, privind regimul 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Hotărârea 

Consiliului Local Tulcea nr. 97/12.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Tulcea pentru anul 2021 și Hotărârea Consiliului Local Tulcea nr. 209/29.07.2021 pentru aprobarea Ghidului 

Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tulcea pentru 

activități nonprofit de interes local. 
3. Domeniul Sport, Cultură, Activități sociale, de educație civică și de tineret – 450.000 lei, din care: 
Domeniul Sport - 200.000 lei 
Domeniul Cultură - 200.000 lei 
Domeniul Social – 25.000 lei 
Domeniul  Educație civică și tineret - 25.000 lei 
4. a) Perioada de depunere a proiectelor: 4 august 2021– 20 august 2021, respectiv 17 zile, conform art. 20 alin 2 

din Legea 350/2005, si alin.3, motivat de faptul că prin prelungirea perioadei s-ar crea imposibilitatea de a pune 

în practică acțiunile propuse. Cea mai mare parte a proiectelor ce primesc finanțare de la bugetul local al 

Municipiului Tulcea, prin participarea la sesiunea de selecție și evaluare, au ca perioada de desfășurare intervalul 

mai – septembrie. Anul acesta Ghidul Solicitantului  privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la 

Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local a fost aprobat în luna iulie, astfel se justifică necesitatea 

accelerării aplicării procedurii de selecție. 
b) Data limită pentru depunerea ofertelor: 20 august 2021, ora 1400.   
c) Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 23 – 30 august 2021, ora 9.00. 
d) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele, în plic sigilat – Municipiul Tulcea, str. Păcii, nr. 20. 

Documentația de solicitare a finanțării, tehnoredactată în limba română (nefiind admise documentații întocmite 

olograf) se va depune într-un exemplar original, precum și scanată în totalitate pe suport electronic, într-un plic  

închis, la Compartiment Relații cu Publicul, din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. Exemplarul va fi prezentat  

în dosar de plastic, cu paginile numerotate și va conține un opis, pentru a ușura evaluarea. 

4. Beneficiarii Programului: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații 

constituite potrivit legii, care activează în folosul comunității municipiului Tulcea şi propun desfășurarea unor 

acțiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al municipiului Tulcea. 
5.  Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi 

nonprofit de interes local poate fi consultat pe site-ul instituției www.primariatulcea.ro, informații de interes public 

– finanțări. 
6. Criteriile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de servicii:  
- punctajul cel mai mare obţinut în baza ofertelor  tehnico - financiare cele  mai avantajoase.  

- gradul de interes public local al programelor şi proiectelor; 

- promovarea imaginii Municipiului Tulcea; 
 
Sumele rămase nealocate în cadrul fiecărui domeniu se vor constitui într-un fond comun, din care vor fi 

finanţate proiectele înscrise pe listele de rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la limita 

fondurilor disponibile în Programul anual.  
 

Menționăm că anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 148 

/04.08.2021.  
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