ANUN T
de participare la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare
nerambursabila din bugetul general al comunei Soimus aferent anului 2016

1. Autoritatea Contractanta: Comuna Soimus, cu sediul in comuna Soimus, satul Soimus, nr.

310) judetul Hunedoara, codul po~taI337450, telefonlfax 0254/237350, Cod fiscal: 4468358,
e-mail: primariasoimus@gmail.com
2.Reglementari legale privind acordarea finantarii nerarnbursabile:
- Legea nr. 350/2005 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice
alocate activitatii nonprofit de interes general, republicata, precum si legile speciale pentru
fiecare domeniu finantat.
-Hotararea Consiliului local nr.3/29.01.2016 de aprobare a bugetului local al comunei pe anul
2016.
3. Sursele de finantare si de plata: bugetul UAT Soimus , in limita sumei de 240 mii lei pentru
proiecte culte religioase si 130 mii lei pentru proiecte cultural sportive si intrajutorare sociala,
Durata de implernentare a proiectelor: anu12016.
4.Data limita pentru depunerea ofertelor: 14 aprilie 2016
5. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primariei comunei Soirnus, satul Soimus,
nr. 310, judetul Hunedoara, Compartimentul Relatii Publice, telefon 0254/237350.
6. Solicitantul va depune cererea cu documentatia aferenta prevazuta in Ghidul solicitantului la
sediul Primariei Cornunei Soimus - Compartirnentul Relatii Publice, din cornuna Soimus, nr. 310,
judetul Hunedoara, pana la data de 14.04.2016, ora 15,30, in plic sigilat, cu mentionarea pe plic a
denumirii proiectului, adresa si numele complet al solicitantului precum si rnentiunea "A NV SE
DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE". In plicul continand propunerile de
proiecte, documentele vor fi aranjate in ordinea si in numarul de exemplare mentionate in Ghidul
Solicitantului.
7. Evaluarea ~i selectionarea proiectelor in vederea obtinerii de finantare nerambursabila se va
face de catre Comisia de evaluare si selectionare constituita prin Dispozitia nr.63/2016 ..
8. Rezultatul sectiunii de selectie a proiectelor se va publica pe site-ul primariei comunei

Soimus.
Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial a1 Romaniei partea a VI-a
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