
ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

 
1. Autoritatea contractantă: Unitatea administrativ teritorială Oraşul Tîrgu Neamţ, cu 
sediul în Oraşul Tîrgu Neamţ, Bdl. Ştefan cel Mare nr.62, cod fiscal: 2614104, tel. 
0233/790245, fax.0233/790508, e-mail: tgnt@primariatgneamt.ro, web: 
www.primariatarguneamt.ro  
 
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general. 
 
3. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă: sport, turism, cultură, 
tineret, social, persoane vârstnice. 
 
4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare: 
Grantul disponibil pentru această licitaţie este de 350.000 lei, defalcat astfel: 
- sport:  150.000 lei 
- turism:  40.000 lei 
- cultură: 60.000 lei 
- tineret:  20.000 lei 
- social:   60.000 lei 
- persoane vârstnice: 20.000 lei 
 

Grantul maxim acordat prin acest program reprezintă cel mult 90% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale 
solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să 
contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, 
sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară 
proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. 
Contribuţia în natură nu este eligibilă. 
 
5. Localizare 
Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din Oraşul Tîrgu Neamţ.  
 
6. Eligibilitatea aplicanţilor 
Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:  
• să fie persoană fizică care să prezinte o forma de înregistrare, atestare sau 
apartenenţă din punct de vedere profesional, sau persoană juridică cu statut de asociaţie 
sau fundaţie constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege;  
• solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare; 
• să aibă sediul/filiala înregistrat în oraşul Tîrgu Neamţ, cu excepţia organizaţiilor la 
care Oraşul Tîrgu Neamţ este membru (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform 
legii române); 
• fiecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile totale 
ale proiectului; 
•  să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu 
acţioneze ca un intermediar; 



 
7. Unde şi cum se depun cererile de finanţare 

Documentele de eligibilitate ale proiectului  pot fi  trimise numai prin postă sau direct 
la registratură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Primăria oraşului Tîrgu 
Neamţ, Bdl. Ştefan cel Mare nr.62, 615200, Tîrgu Neamţ, la Registratura unităţii, parter, 
camera 4.  

Documentele de eligibilitate se depun în 2 exemplare îndosariate şi sigilate separat, 
un plic conţinând documentele originale şi celălalt copiile. Plicurile trebuie să poarte numele 
complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului şi menţiunea (în limba 
română) "A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”. Ambele plicuri 
vor fi  înregistrate  sub acelaşi număr la registratura Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ şi se 
va menţiona pe ele care plic conţine copiile şi care originalele. 

 
8. Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este     
6.04.2015, ora 14:00. 
 
9.  Informaţii suplimentare  

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală, telefon 0233/790245 int.132 şi de pe site-ul 
institutiei www.primariatarguneamt.ro.    

 
Notă:  
 Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2015, a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 41 din 03.03.2015. 

http://www.primariatarguneamt.ro/

