
 

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, cod fiscal, 

adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Orașul Făurei, strada Republicii nr. 38, județul Brăila, telefon/fax 0239/661.424, email 

: primariafaurei@gmail.com. 

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă 

- Art. 20 alin. (1) din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 19.04.2019, privind aprobarea bugetului local pentru 

anul 2019, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și a bugetului 

creditelor interne; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 61/31.10.2019, pentru aprobarea Regulamentului de 

finanțare nerambursabila de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local.  

- Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a 

proiectelor din domeniul sport pe anul 2019 este prevăzută de Art. 6. din Legea 

350/2019; 

- Sursa de finanțare a contractului: buget local; 

- Procedura: selecție publică de proiecte organizată in baza Legii nr. 350/2005 și a Legii 

nr. 69/2000, Legea educației fizice și sportului; 

- Precizăm că perioada de depunere a proiectelor a fost redusă datorita necesității de a nu 

cauza prejudicii autorității finanțatoare, prin întârzierea acordări finanțărilor conform 

Legii nr. 350/2005 art. 20, alin. 2 și art. 19. Alin 2, privind regimul de finanțare 

nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, 

cu modificările și completările ulterioare. 

- Motivul urgentări îl reprezintă acumularea de datorii și punerea în situația de a mai putea 

funcționa și ași atinge obiectivele propuse. 

- Solicitanții pot fi Asociații sportive nonprofit din orașul Făurei, județul Brăila; 

- Se acordă finanțare nerambursabila pentru activități sportive. 

- Suma aprobată pentru anul 2019: 120.000 lei; 

- Durata programului: până la 31.12.2019; 

- Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura orașului Făurei, 

str. Republici, nr. 38, oraș Făurei, jud. Brăila, data :14.06.2019, ora: 16:00; 

- Perioada de selecție și evaluare a dosarelor: 17-18.06.2019; 

- Afișarea rezultatelor finale: 19.06.2019; 

- Solicitarea finanțării nerambursabile : documentația de solicitare a finanțării se găsește 

la secretariatul Primăriei orașului Făurei cat si pe site-ul orașului Făurei – 

www.orasulfaurei.ro. 

- La întocmirea cereri se va avea in vedere acțiuni ce vor fi efectuate după data încheierii 

contractului de cofinanțare. Documentele justificative se vor depune in termen de cel 

mult 30 de zile de la finalizarea proiectului sportiv. 

- Documentația de solicitare a finanțări nerambursabile se depune într-un singur exemplar 

si va conține următoarele documente: formularul de solicitare a finanțării nerambursabile 

(Anexa 1), actul constitutiv – copie, certificatul de identitate sportiva (CIS) -  copie, 

declarația pe proprie răspundere privind eligibilitatea, declarația de imparțialitate (Anexa 
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2, 3). Proiectul selectat nu poate fi înlocuit cu alt proiect. Perioada de desfășurare a 

proiectului poate fi modificata cu notificarea prealabila a comisiei, urmata de încheierea 

unui act adițional la contractul de finanțare. 

 

 


