ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor/proiectelor/acțiunilor culturale și
proiectelor/programelor sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al
județului Satu Mare, pe anul 2019
1. Autoritatea contractantă: Județul Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare cod fiscal:3897378,
cu sediul în Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, cod poștal 440026, tel: 0261-710651, fax: 0261-716994, email: office@cjsm.ro.
2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și
proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a
proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.29/2019 privind aprobarea bugetului general
consolidat al Județului Satu Mare pe anul 2019, Anexa nr. 1.8 – Programul anual pentru acordarea de
finanțări nerambursabile din bugetul local al Județului Satu Mare, în anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 33/2019 privind aprobarea Normelor specifice și
documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale și
proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului
Satu Mare, pe anul 2019;
3. Domenii de finanțare: Bugetul finanțării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Satu Mare nr. 29/2019 privind aprobarea bugetului general consolidat al Județului Satu Mare pe
anul 2019, Anexa nr. 1.8 – Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local
al Județului Satu Mare, în anul 2019 este de 1.500.000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel:
1.000.000 lei pentru cultură și 500.000 lei pentru sport.
4. Condițiile de acordare a finanțării și criteriile specifice de evaluare sunt cele aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 33/2019 privind aprobarea Normelor specifice și
documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale și
proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului
Satu Mare, pe anul 2019;
5. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale
și proiecte/programe sportive se poate obține de pe site-ul Consiliului Județean Satu Mare: www.cjsm.ro.
6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 11.06.2019 ora 16.
7. Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor
referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 12.06. 05.07.2019.
8. Data publicării rezultatelor selecției de proiecte: 08.07.2019 ora 14.
9. Depunerea contestațiilor: în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării pe site a
rezultatelor.
10. Răspunsul la contestații: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a contestațiilor.
11. Durata finanțării: anul 2019.
12. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 68 din
07.05.2019.

