
                          

                             

 

 

ANUNŢ  
 

 

 Municipiul Câmpulung Moldovenesc, cod fiscal 4842400, cu sediul 

în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, str. 22 Decembrie nr. 

2, cod poștal 725100, telefon 0230314425, fax 0230314725, email 

primaria@campulungmoldovenesc.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare 

și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare, organizează în data de 23 noiembrie 2015, ora  10, 

selecție publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare 

nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de execuție financiară 

2015, pentru activități culturale. Suma alocată pentru finanțare este de 27000 

lei, aprobată pentru anul 2015, conform Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 8/2015 privind aprobarea bugetului 

general al municipiului Cîmpulung Moldovenesc. 

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc  criteriile de 

selecționare: 

a) proiectele sunt de interes public local; 

b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a 

beneficiarului finanțării prin: 

- experiența în domeniul administrării altor programe  și/sau proiecte 

similare; 

- căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului 

(cetățenii, comunitatea); 

- capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului 

sau proiectului la nivelul propus; 

- experiență în colaborare, parteneriat cu autoritățile publice, cu alte 

organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și străinătate, după 

caz. 

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile și 

Regulamentul referitor la regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la 

bugetul local al Consiliului Local al Muncipiului Câmpulung Moldovenesc se 

pun la dispoziția celor interesați online pe site-ul instituției sau la sediul 

Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2, 

camera 9, Compartiment Buget - Contabilitate, Salarizare și Finanțare 

Investiții. 

 

 



Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 20 

noiembrie 2015, orele 12. 
 

Aplicanții vor depune cererile de solicitare a finanțării conform 

Regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile într-un singur 

exemplar, precizându-se numărul de file al acestuia, precum și în format 

electronic (pe suport magnetic), la Registratura Primăriei Municipiului 

Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2, camera 1.   

Selectarea și evaluarea proiectelor depuse în vederea obținerii 

finanțării nerambursabile se face de către Comisia de evaluare și selecția 

proiectelor, numită prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2015 pentru 

aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile 

acordate din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung 

Moldovenesc. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe: 
- Regulament acordare fonduri nerambursabile 

- Anexa 1 - Formular de cerere de finanțare 

                - Anexa 2 - Surse de finanțare preconizate 

- Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere 

- Anexa 4 - Curriculum vitae 

- Anexa 5 - Bugetul proiectului 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, 

cu modificările și completările ulterioare 


