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ANUNŢ DE PARTICIPARE 

 

 

 

la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă 

din bugetul general al Comunei Săcălășeni pe anul 2022 

 

 1. Autoritatea Contractantă: Comuna Săcălășeni, cu sediul în localitatea Săcălășeni, strada Unirii, 

nr.87, judeţul Maramureș, codul poştal 437280, telefon 0262-289333, fax 0362-780129, cod fiscal: 

3627390, e-mail: primarie@sacalaseni.ro. 

2. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile: 

 - Legea nr. 350/2005  privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

activităţii nonprofit de interes general, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat, 

HCL nr. 3 din 26.01.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei Săcălășeni pe anul 2022 și 

HCL nr. 25 din 29.03.2022 privind aprobarea documentului „ Ghidul Solicitantului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Săcălășeni pentru activițățile 

nonprofit de interes local în anul 2022” . 

3. Durata de implementare a proiectelor: anul 2022. Suma alocată este de 6.000 lei, pentru următoarele 

domenii: 3.000 lei domeniul cultural și 3.000 lei domeniul sportiv. 

4. Solicitanții pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial, organizații, asociații ori fundații, cluburi 

sportive, care desfășoară activității în domeniul cultural, respectiv sportiv, constituite în condițiile legii,  

 care își desfășoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Săcălășeni.  

5. Perioada de depunere a proiectelor este:  20 aprilie 2022 - 31 mai 2022, ora 15. 

6. Data limită de depunere a proiectelor este:  31 mai 2022, ora 15.00. 

7. Data de selecţie şi evaluare a proiectelor este de 3 iunie 2022, ora 10. 

8. Ghidul solicitantului se poate procura  de la sediul Comunei Săcălășeni, strada Unirii, nr.87, județul 

 Maramureș, de luni până vineri între orele 08.00-14.00, telefon 0262-289333. 

 Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Nr.75/18.IV.2022. 
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