ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MIHĂILENI

Anexa nr.2.1. la
Hotărârea nr. 17/2020
ANUNŢ DE PARTICIPARE

Privind aprobarea privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din
comuna Mihăileni” pe anul 2020
1.
2.
3.
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5.

6.
7.

8.

Autoritate Contractantă: Consiliul Local Mihăileni, Mihăileni, nr. 288/a., Cod Fiscal 4246254, tel.:
0266-326063, fax: 0266-326155.
Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate,
respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, care depun o ofertă sportivă.
Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
Ordinului nr. 130/2006 a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale
asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi
completările ulterioare
Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
Solicitanții pot fi structuri sportive, conform art.21 (1) din Legea 69/2000 cu modificările și
completările ulterioare (asociații sportive, cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe
ramură de sport ), care îşi desfăşoară activitatea în localitate şi care dispun de certificat de
identitate sportivă.
Sumele rămase neutilizate cu ocazia finanțării activităților prioritare, vor fi distribuite pentru
finanțarea celorlalte proiecte câștigătoare selectate de către comisia de selecție.
Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
Suma propusa spre aprobare 2020: 7000 lei. Se va organiza cel puţin o sesiune de selecţie a
proiectelor. În cazul în care se va organiza o a doua sesiune de selecţie, suma aferentă celei de a
doua sesiune va fi suma nerepartizată şi/sau nedecontată în urma primei sesiuni.
Durata programului: anul 2020.
Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:
Solicitantul va depune oferta de sprijinire a sportului la registratura Primăriei Mihăileni, Mihăileni,
nr. 288/a, Cod poștal 537200. Data limită pentru depunerea ofertelor culturale:
Solicitarea finanțării nerambursabile:
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și
Formularul Ofertei , se pot procura de la sediul Primăriei Mihăileni până la 10 aprilie 2020,
Mihăileni, nr. 288/a, Cod poștal 537200, persoana de contact: Nyáskuj Éva, tel: 0266-326063,
email: primaria.mihaileni@yahoo.com și de pe site-ul www.csikszentmihaly.ro.

______/______/,2020.
PRESEDINTELE COMISIEI DE
SELECTIE

Mihaileni, la data de 09.03.2020
Preşedintele de şedinţă,
Mezei Levente

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

