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Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza legii 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes local pe anul
2019
* Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.127 din 31 Iulie
2019
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Baia , Str. Baia , Nr. 2 , Comuna Baia ,
judeţul Tulcea , telefon 0240/564.138, fax 02564.065, email primariabaia@yahoo.com
2. Autoritatea finanţatoare Comuna Baia , cu sediul în comuna Baia , str 1 Decembrie nr. 2, judeţul Tulcea , face
cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2019, persoanelor fizice și
juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 350/2005.
3. Finanţările nerambursabile în sumă de 200.000 lei pentru cultele religioase recunoscute de lege care îşi
desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a comunei Baia, se acordă conform bugetului de venituri şi
cheltuieli al Comunei Baia, aprobat prin H.C.L. nr.15/12. 04. 2019 Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare; OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare .
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor este prevăzută de
art.6 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general. Autoritatea Finanțatoare a stabilit Programul anual propriu pentru
acordarea de finanțări nerambursabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-VI-a, nr.127
31/07.2019.
4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: Continuarea lucrarilor de constructie a lacasurilor de cult , repararea ,
restaurarea , reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult , lucrari de pictura si restaurarea picturilor din lacasurile de
cult ,realizarea de instalatii pentru prevenirea si stingerea incendiilor la lacasurile de cult , lucrari de reparatii sau
inlocuire a instalatiilor interioare : sanitare ,electrice,.

5. Locul si data limită pentru depunerea de propunere a proiectelor : Secretariatul comunei Baia , str. 1
decembrie , nr. 2 , com. Baia , jud Tulcea. Data limită de depunere a documentaţiei este 02.09.2019, ora 13:00.
6. Durata proiectelor: Anul 2019
7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de
evaluare în perioada 03.09.2019 – 05.09.2019.
Comisia de selecţie şi evaluare va comunica solicitanţilor, rezultatele aplicării procedurii.

