ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI HALMEU

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al comunei Halmeu
pentru structurile sportive din comuna Halmeu
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Local Halmeu aduce la cunoştinţă publică anunțul de intenţie referitor la depunerea
documentaţiei pentru peoiectele sportive finanţate din fonduri publice a comunei Halmeu, de
către persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile
constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, pentru
anul fiscal 2022.
Proiectele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe
sportive de utilitate publică“. Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora pot
fi finanţate proiecte din fonduri publice sunt acțiuni/activităţi/evenimente sportive. Suma
alocată din bugetul local pentru anul 2022 este de 30.000 lei.
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finanțării nerambursabile va cuprinde următoarele documente:

cererea de finanțare, model anexa 1 la Regulament;
declaraţie de imparţialitate (tip), anexa 1.1. la Cererea de finanţare;
declaraţie pe propria răspundere (tip), anexa 1.2. la Cererea
finanţare;
de
activitate
1.3
anul
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Cererea de finanţare, document
anterior, anexa
raport
pentru
care cuprinde date relevante privind realizarea obiectivelor sportive: lit. A, alin. 11 —
din cerere şi financiare: lit. A, pct. 12, alin 2.1 din cerere;
anexa nr. 1.3.1 la raportul de activitate pentru anul anterior, cu toate rubricile
completate;
raport de activitate cu activităţile planificate în anul pentru care se solicită finanțare
nerambursabilă, anexa 1.4. la Cererea de finanţare, document care cuprinde datele
relevante pentru susţinerea cererii de finanţare: obiective sportive, lit. B, alin. 7- din
cerere și financiare, lit. A, pet. 12, alin 2.2- din cerere, propuse, în funcţie de
calendarul competițional şi programul activităţitor/acţiunilor sportive;
activitate planificat în anul pentru care se solicită finanţare,
anexa 1.4.1 la raportul
rubricile
toate
cu
completate;
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certificat fiscal;

„certificat de înregistrare fiscală;

hotărârea civilă de acordare a personalităţii juridice de către instanță sau alt document
care să ateste modalitatea de constituire, în copie certificată „Conform cu originalul”
şi semnată;
11. situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent;
12. dovada că participă cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a
finanțării, la depunerea proiectului.
10.

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile
poate fi obţinută de la sediul
Primăriei comunei Halmeu, email: primariahalmeu(Qhalmeu.ro sau de pe site-ul Primăriei
halmeu.ro
secţiunea - Diverse.
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Dosarul poate fi depus în format tipărit pe suport hârtie la sediul Primăriei comunei Halmeu,
str.Eliberării, nr. 57, sau prin e-mail, la adresa primariahalmeu(Qhalmeu.ro.
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În cazul în care datele şi documentele sunt transmise în formă electronică, acestora
sunt
aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească

condiţiile de probă
Data

limită de

Evaluarea

şi de validitate ale

unui act juridic.

depunere solicitărilor 15.07.2022, orele 14:00

şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în data de

18.07.2022, orele 10:00

Comunicarea rezultatelor se va afișa la sediul Primăriei comunei Halmeu și pe site-ul
instituţiei, în data de 18.07.2022, ora 12:00
Data depunerii contestaţiilor: 20.07.2022, ora 12:00
Soluţionarea contestaţiilor: 21.07.2022, ora 10:00
Comunicare rezultat contestaţii 21.07.2022, ora 12:00
Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor
accepta completări la dosarele proiectelor depusă dupa data limită de depunere a solicitărilor.
Evaluarea şi selecția dosarelor depuse se vor face în conformitate cu Relulamentul privind
finanțarea proiectelor sportive de utilitate publică, finanţate din bugetul local al comunei
Halmeu, adoptat prin HCL 29/2022.
Rezultatele evaluării în urma selecţiei publice de proiecte
local Halmeu.
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fi supuse aprobării

Finanţarea programelor aprobate se va efectua numai după atribuirea
finanţare.

Consiliului
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14.06.2022

