Anunţ de participare
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile
de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din municipiu, în anul fiscal 2016.
1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal 4305857;
adresa: 400001 Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 1-3; telefon: 0264.596.030/4610.
2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată, privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea educaţiei
fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, Hotãrârea Guvernului nr.
884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, Hotărârea Guvernului
nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor financiare în
activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul privind finanțarea
nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor structurilor sportive şi
Hotărârile Consiliului local prin care se vor aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2016,
sesiunea a doua.
3. Solicitanţi – cluburile sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ sau
persoane juridice de drept public care depun o propunere de proiect.
4. Bugetul programului: bugetul pentru finanţarea activităţilor/acţiunilor sportive din
cadrul programelor ,,Promovarea sportului de performanţă'', ,,Sportul pentru toţi-evenimente sportive''
de interes local, naţional sau internaţional, în anul 2016, este de 250 000 lei, sesiunea a treia. Finanţarea
asigurată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 80% din bugetul total al
proiectului.
5. Obiective generale: - promovarea sportului de performanţă, a sportului pentru toţi şi a
unor evenimente sportive, evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului la
reprezentarea şi sporirea prestigiului municipiului pe plan naţional şi internaţional;
- atragerea şi educarea cetăţenilor, indiferent de vârstă şi de
categoria socială, pentru practicarea mişcării în aer liber.
6. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din
Regulament, cap.Condiţiile şi criteriile de finanţare a structurilor sportive aprobate de finanţator prin
HCL nr. 521/2016.
7. Perioada de depunere a documentaţiei este următoarea: 15 septembrie – 17 octombrie
2016. Data limită de depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă este 17 octombrie 2016, ora
16.30. Evaluarea şi selecţia proiectelor va avea loc în perioada 18 octombrie – 24 octombrie 2016, de
către Comisia de evaluare şi selecţie, soluţionarea contestaţiilor se va face după finalizarea selecţiei, în
condiţiile legii și regulamentului de către Comisia de soluționare a contestațiilor.
8. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi informaţii

suplimentare se pot obţine de la Direcţia Generală comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte
– Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive din cadrul Primăriei municipiului ClujNapoca,

Calea

Moţilor

nr.

1-3,

cam.

53,

tel.

0264.596.030/1006/4610,

site-ul

www.primariaclujnapoca.ro. (Administraţie - Regulamente locale - Regulament privind finantarea
nerambursabila de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor structurilor sportive).
9. Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse se vor face în ordinea punctajului obţinut de
către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.
10. Finanţarea programelor aprobate se va efectua numai după atribuirea contractelor de
finanţare.
11. Data transmiterii anunțului de participare către Monitorul Oficial R.A. : 13 septembrie
2016.

Primar al municipiului Cluj-Napoca
Emil BOC
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