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Nr. 112/09.05.2017 

 

 

Răspunsuri la solicitările de clarificări privind Ghidul Solicitantului de finanţări nerambursabile de la 

bugetul local al Sectorului 3, primite în data de 08.05.2017 

 

Întrebare 1: Având în vedere criteriile generale de eligibilitate ale solicitantului, dar şi criteriile specifice de 

eligibilitate ale solicitantului, în cazul proiectelor sportive, solicitantul, persoană fizică , este eligibil pentru a aplica 

pentru proiecte sportive? 

Răspuns 1: Pentru domeniul de finanțare: proiecte sportive, aferente Programului de utilitate publică Sportul pentru 

toți, solicitantul trebuie să îndeplinească criteriile specifice de eligibilitate prevăzute în Anexa nr. 3  la Ghid, precum 

şi criteriile generale de eligibilitate prevăzute la art. 19. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte toate 

documentele cerute de autoritatea contractantă prin Ghid pentru acest domeniu de finanţare. 

 

Întrebarea 2: În cazul în care solicitantul, persoană fizică, are un partener o structură sportivă, care îndeplineşte 

criteriile specifice de eligibilitate, solicitantul, persoană fizică, este eligibil? 

Răspuns 2: Vă rugăm să consultaţi răspunsul nr. 1. 

 

Întrebare 3: Situaţia în care persoana fizică este şi reprezentantul persoanei juridice, care se află în litigiu cu 

autoritatea finanţatoare, persoana fizică se află în situaţia de neeligibilitate? 

Răspuns 3: Nu, în această situație persoana fizică este eligibilă, în condițiile indicate de Ghidul Solicitantului. 

Pentru lămuriri despre condițiile de eligibilitate ale persoanelor fizice, vă sugerăm să consultați răspunsurile la 

solicitările de clarificări postate pe site-ul www.primarie3.ro, secțiunea Anunțuri, respectiv documentele 26.04 

Răspunsuri clarificări finanțare proiecte si 05.05 Clarificări finanțări nerambursabile. 

 

Întrebarea 4: Pentru proiectele de tineret, solicitantul, persoană fizică, trebuie să se încadreze în limitele de vârstă 

prevăzute în Legea  Tinerilor nr. 350/2006 ( cetăţeni cu vârsta între 14-35 de ani)? 

Răspuns 4: Nu. 
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Întrebare 5: Beneficiarii unui proiect cu participare largă, 1000 de persoane, (copii, tineri, părinți, persoane cu 

dizabilități), declarat câștigător la selecția publică și finalizat în anul 2015, solicită continuarea acestuia. Solicitantul 

care l-a propus (în anul 2015), se află în litigiu cu autoritatea finanțatoare. Vă rog să precizați care sunt situațiile în 

care proiectul poate să continue, obţinându-se finanțarea lui în anul 2017. 

a) DA , dacă propunerea de proiect este înaintată de altă persoană juridică și care îndeplinește criteriile de 

eligibilitate. În acestă situație, vă rugăm să precizați care sunt documentele suplimentare necesare completării 

dosarului ; 

b)DA, dacă propunerea de proiect este înaintată de o persoană fizică în parteneriat cu o persoană juridică, alta 

decat cea aflată în litigiu. Și în această situație, vă rugăm să precizați care sunt documentele suplimentare 

necesare; 

c)DA, în situația în care instituția publică identifică o altă soluție legală de continuare a proiectului; 

c)DA, în situația în care solicitantul este de acord la o rezolvare amiabilă a litigiului. 

Răspuns 5: Solicitantul trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate stabilite prin Ghid pentru domeniul 

de finanţare la care aplică şi să depună toate documentele cerute de autoritatea finanțatoare pentru domeniul 

respectiv. Autoritatea finanțatoare nu poate alege în locul solicitantului modul în care acesta înaintează o propunere 

de proiect. În urma evaluării propunerii de proiect de către comisia de selecție și evaluare, acesta poate fi admis 

sau respins de la finanțare.  

 

Întrebare 6: Vă rog să îmi comunicaţi dacă pentru asociaţiile care nu deţin nimic în proprietate şi nici nu au contract 

de chirie este nevoie de obţinerea certificatului fiscal de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale? 

Răspuns 6: Se va depune certificatul fiscal obţinut de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale în circumscripţia căreia 

solicitantul îşi are sediul social, împreună cu toate celelalte documente cerute de autoritatea contractantă prin Ghid, 

pentru domeniul de finanţare corespunzător. 

Vă rugăm să consultaţi şi răspunsul nr. 15 din fişierul “26.04 Răspunsuri clarificări - finanţare proiecte”, afişat pe 

site-ul Primăriei Sectorului 3, la rubrica “Anunţuri”, http://www.primarie3.ro/utile/anunturi/   
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