Anunț privind sesiunea de selecție de proiecte
Municipiul Sighetu Marmației C.I.F 3695174, județul Maramureș, adresa:
str. Bogdan Vodă, nr. 14, tel.0262311001/fax. 0262 311069, email
primăria@primariasighet.ro
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sighetu Marmației anunţă
acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi
activităţi nonprofit, în anul fiscal 2016. Reglementări legale: Legea nr.
350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Hotărârea
Consiliului Local Sighetu Marmației nr. 5/05.02.2016, privind bugetul de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Sighetu Marmației pe anul 2016. Alocaţia
financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de
către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor
activităţi sportive nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau
programe de interes public general, regional sau local. Bugetul programului:
bugetul alocat programului este stabilit Conform H.C.L. Sighetu Marmației
nr. 5/05.02.2016. Suma totală disponibilă pentru sprijinul financiar al
programelor sportive din Municipiul Sighetu Marmației este de 270 000,00 lei
şi este destinată în întregime pentru domeniul sport, prevăzută în bugetul
local la cap. 6702 -Cultura, recreere şi religie, paragraful 67020501 Sport,
titlul 59 –Alte cheltuieli. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze
conform specificaţiilor din Legea nr. 350/2005 privind finanţările
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general şi din contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între
autoritatea finanţatoare şi beneficiari. Propunerile de proiect se vor primi,
începând cu data de 04 martie 2016 la Registratura Primăriei Municipiului
Sighetu Marmației. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii
suplimentare se poate obţine de la sediul Primăriei Municipiului Sighetu
Marmației sau de pe site-ul Primăriei www.primariasighet.ro. Termenul
limită de depunere a proiectelor este 19 martie 2016, ora 16:00, la
Registratura Primăriei Municipiului Sighetu Marmației. Evaluarea şi selecţia
dosarelor depuse se va efectua în perioada de 20 martie 2016 – 23 martie 2016.

