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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:
1. Oraș Sângeorgiu de Pădure, str. Livezilor, nr. 6, Sângeorgiu de Pădure, județul
Mureș, telefon 0265/578.226, fax 0265/580.357, email: sgpadure@cjmures.ro,
cod fiscal 4375895.
Anunță acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului
local în anul fiscal 2020 pentru Programul de sprijinire sportivă din Unitatea
Administrativ Teritorială Sângeorgiu de Pădure pe anul 2020.
2. Reglementări legale:
-Legea nr.350/2005 actualizată privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitate nonprofit de interes general;
-Legea 273/2006 privind finanțele publice;
-Legea nr. 69/2000 legea educației și a sportului;
-H.G. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
-O.M.al Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din
fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;
-H.G. 1447/2007 privind Normele Financiare pentru activități sportive, cu
modificările și completările ulterioare;
-O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
-Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 17.02.2020, privind bugetul de venituri
și cheltuieli al Orașului Sângeorgiu de Pădure pe anul 2020 și Regulamentul
pentru regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru
activitate nonprofit de interes local.
3. Solicitanții pot fi: asociațiile înregistrate legal, constituite în conformitate cu
legislația în vigoare, persoane juridice fără scop patrimonial -care își desfăsoară
activitatea în localitatea Sângeorgiu de Pădure și dacă proiectul propus vizează
activitatăți eligibile care se vor desfășura în viitor
4. Bugetul programului: Total valoare proiect: 400.000 Lei.
Finanțarea asigurată de Orașuș Sângeorgiu de Pădure va fi de maximum 90%
din bugetul total al proiectului, restul de minim 10% din valoarea totală a
proiectului va fi suportat de solicitant.
5. Data limită pentru depunerea ofertelor de proiecte: 09.03.2020, ora 14.00.
Autoritatea finanțatoare, Oraș Sângeorgiu de Pădure, reduce termenul de
depunere a proiectelor de la 30 de zile la 15 zile, conform art. 20, alin. 2 din
Legea nr. 350/2005, cu scopul accelerării procedurii de selecţie fundamentat pe
necesitatea demarării proiectelor care ar aduce prejudicii persoanelor fizice și
juridice, care solicită finanţarea.
6. Adresa la care se depune ofertele în plic sigilat: Oraș Sângeorgiu de Pădure, cod
fiscal: 4375895, str. Livezilor, nr. 6, Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, cod
poștal: 547535, telefon 0265/578.226, fax 0265/580.357, email:
sgpadure@cjmures.ro.
7. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 10-11.03.2020.
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8. Documentația de solicitare a finanțării va fi întocmită conform „Regulamentul
privind regimul finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local al
Orașului Sângeorgiu de Pădure alocate pentru activități nonprofit de interes
local” și se va depune într-un singur exemplar (original) în format scris, la
registratura Consiliului Orașului Sângeorgiu de Pădure, str. Livezilor, nr. 6,
precum și în format electronic pe CD sau DVD.
9. Documentația pentru elaborarea,prezentarea proiectului, prevăzută în
regulament și informații suplimentare se pot obține de pe pagina web:
www.sgpadure.ro
10. Decontarea cheltuielilor în limita finanțării aprobate se va efectua numai
pentru activitățile realizate și cuprinse într-un raport de activitate
intermedial/final cu documente justificative în copie certificat cu ștampila
conform cu originalul și semnătura solicitantului.
11. Soluționarea contestațiilor depuse se va face de către Comisia de soluționare
a contestațiilor proiectelor cu finanțări nerambursabile.
Informații suplimentare pot fi obținute la telefon 0265/578.226.
Publicat in -Monitor Oficial al României ,partea a VI-a,nr.33/21.02.2020
-Jurnalul cotidian național din 21.02.2020

Primar
CSIBI ATTILA ZOLTÁN

Președinte de comisie
MÁTHÉ IZABELLA

