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Instituţie bugetară - Achiziţie publică de servicii din 21 mai 2020 
 

Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile - Primăria Sectorului 3, sector 
3, Bucureşti, anunţă selecţia de proiecte pentru finanţare 

nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi 
nonprofit de interes general, pe anul 2020, domeniile de 

interes: educaţie, tineret, sport   
 

În vigoare de la 21 mai 2020 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea VI nr. 91 din 21 mai 2020. Formă 
aplicabilă la 22 mai 2020. 

 
ANUNŢ 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, calea Dudeşti nr. 191, Bucureşti, 
sectorul 3, RO4420465, telefon: 0213.180.323-28, fax: 0213.180.304, e-mail: 
cristian.antoche@primarie3.ro.   
    Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în calea Dudeşti nr. 191, sector 
3, Bucureşti, anunţă selecţia de proiecte pentru finanţare nerambursabilă din 
fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general, pe anul 2020, în 
temeiul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, art. 20, alin. 
(1).   
    Suma aprobată pentru anul 2020 este de 1.500.000,00 lei şi este disponibilă 
astfel: 1.100.000,00 lei pentru proiecte educative, 200.000,00 lei pentru 
proiecte de tineret şi 200.000,00 lei pentru proiecte sportive, aferente 
programului de utilitate publică Sportul pentru toţi. Ghidul solicitantului, aprobat 
prin H.C.L.S. 3 nr. 64/30.03.2020, se poate obţine accesând site-ul Primăriei 
Sectorului 3: www.primarie3.ro, secţiunea Informaţii Utile/Finanţări O.N.G.   
    Solicitările de clarificări se transmit pe adresa de e-mail: 
cultura@primarie3.ro, cel târziu până la data de 17.06.2020. Răspunsurile se 
afişează pe site-ul: www.primarie3.ro, Secţiunea Informaţii Utile/Finanţări 
O.N.G., cel târziu până la data de 19.06.2020.   
    Data-limită pentru depunerea proiectelor este 23.06.2020, ora 16.00.   
    Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse se realizează în perioada 
24.06.2020 - 08.07.2020, iar anunţarea rezultatelor se face la data de 
09.07.2020.   
    (3/225.170)   
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