ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA ASĂU

Comuna Asău, sat Asău, Str. Principală, Nr. 61, cod poştal 607020,
judeţul Bacău
Tel: 0234/386338, Fax: 0234/386338,
E-mail: primaria_asau@yahoo.com
Nr. 4087 din 02.05.2019
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul local al comunei
Asău pe anul 2019 pentru activități nonprofit de interes general
COMUNA ASĂU, în baza legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția
de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2019.
Astfel, în perioada 02.05.2019 – 22.05.2019 , Comuna Asău lansează sesiunea de
selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al
comunei Asău, pe anul 2019, în baza Legii nr. 350/2005.
Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al
comunei Asău, este reglementată de Ghidul solicitantului aprobat prin HCL nr. 74 din 25
octombrie 2016, care poate fi consultat pe site-ul comunei Asău la adresa www.comunaasau.ro ,
secțiunea COMPARTIMENT PROIECTE, INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, rubrica
FINANȚĂRI DE LA BUGETUL LOCAL, sau la Compartimentul Proiecte, Investiții și
Achiziții Publice din cadrul Primăriei comunei Asău, județul Bacău.
Solicitanții pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații
sau fundații constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun
propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile prevăzute in Programul anual al finanțărilor
nerambursabile de la bugetul local.
Cererile de finanțare, întocmite conform modelelor prevazute în Ghidul solicitantului, se
vor depune la Registratura Primăriei comunei Asău.
Termenul limită de depunere a proiectelor este 22.05.2019 ora 16.00.
Selecția și evaluarea proiectelor va avea loc in perioada 23.05.2019 -24.05. 2019, lista
finală a câștigătorilor fiind hotărâtă prin votul membrilor Comisiei de evaluare și selecționare a
finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei Asău pentru activități
nonprofit de interes local .
Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție a proiectelor pot fi obținute la
sediul Primăriei Asau, județul Bacău, telefon 0234 386338, 0234 386380.
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