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publice 

  

  

ANUNŢURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL 

FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE 

   
ANUNŢURI DE PARTICIPARE 

 

    Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Sectorului 3, 

Bucureşti, calea Dudeşti nr. 191, sectorul 3, RO4420465, telefon: 021/318.03.23- 28, fax: 

021/318.03.04, e-mail: cultura@primarie3.ro.   

    Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti invită persoanele fizice sau persoanele juridice 

fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase 

recunoscute conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună 

proiecte în vederea obţinerii finanţării nerambursabile pentru domeniile: proiecte educative, 

proiecte de tineret, proiecte sportive aferente programului de utilitate publică "Sportul pentru toţi", 

proiecte sportive aferente programului de utilitate publică "Promovarea sportului de performanţă".   

    1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, pe anul 2022, 

este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.   

    2. Sursa de finanţare a contractelor şi valoarea acestora: bugetul local, 2.980.050,00 lei, defalcată 

pe următoarele domenii:   

    - Domeniul proiecte educative: 1.100.000,00 lei.   

    - Domeniul proiecte de tineret: 200.000,00 lei.   

    - Domeniul proiecte sportive aferente programului de utilitate publică "Sportul pentru toţi": 

200.000,00 lei.   

    - Domeniul proiecte sportive aferente programului de utilitate publică "Promovarea sportului de 

performanţă": 1.480.050,00 lei.   

    3. Durata proiectelor: anul 2022.   

    4. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 07.04.2022, ora 16.00.   

    5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Primăria Sectorului 3 - Serviciul 

Consiliere şi Îndrumare, Bucureşti, calea Dudeşti nr. 191, sectorul 3.   

    6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de 

către comisia de evaluare, în perioada 08.04.2022 - 21.04.2022.   

    7. Documentaţia pentru elaborarea şi depunerea propunerilor de proiecte, precum şi calendarul 

procedurii de atribuire, pot fi accesate pe site-ul Primăriei Sectorului 3: www.primarie3.ro, 

secţiunea Informaţii Utile/Finanţări O.N.G.   

    8. Solicitările de clarificări se transmit pe adresa de email: cultura@primarie3.ro, iar 

răspunsurile la solicitările de clarificări se vor publica pe site-ul Primăriei Sectorului 3: 

www.primarie3.ro, secţiunea Informaţii Utile/Finanţări O.N.G.   

    (15/238.785) 

 


