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Anunţ de participare 

pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 
Municipiului Bacău pentru activităţi nonprofit de interes general 

pentru anul 2021, pentru domeniul Tineret  
 

Autoritatea finanţatoare Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr. 

6, Cod Fiscal 4278337, tel. 0234-581849, fax 0234-588757, e-mail 

contactprimarie@primariabacau.ro, în baza art. 16 din Legea nr. 350/ 2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de 

finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2021 pentru domeniul 

Tineret. Suma alocată pentru anul 2021 este 100.000 lei, aprobată conform Bugetului 

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 și repartizată în conformitate cu programul 

anual al finanţărilor nerambursabile, aprobat prin HCL nr. 248/ 2021, Domeniului 

Tineret. Documentaţia de referinţă, de solicitare a finanţării nerambursabile, 

constând în Metodologia Generală şi Ghidul Solicitantului aferente domeniului mai 

sus precizat, aprobate conform HCL nr. 117/ 09.07.2020 se pun la dispoziţie pentru 

consultare pe site-ul instituţiei www.municipiulbacau.ro. secţiunea Finanţări 

Nerambursabile sau prin intermediul Comisiei Tehnice pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 350/ 2005 (Bacău, str. Nicolae Titulescu, nr.3). Având in vedere : - 

aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local 

pentru anul 2021; - aprobarea domeniului de finanţare, tineret, - prevederile Cap. III 

punct 9 alin. 2 din Metodologia Generală pentru atribuirea contractelor de finanţare 

neramburabilă potrivit Legii nr. 350/ 2005, aprobată prin HCL nr. 117/ 09.07.2020: 

„În cazul în care, din motive de urgenţă respectarea termenului prevăzut la alineatul 

precedent ar cauza prejudiciu Autorităţii Finanţatoare, aceasta are dreptul de a 

accelera aplicarea procedurii de selecţie de proiecte prin reducerea numărului de zile, 

dar nu mai puţin de 15 zile. În acest caz se va include în anunţul de participare, 

motivele reducerii termenului de 30 de zile.”, perioada de depunere a proiectelor este 

11.08.2021- 25.08.2021 ora 15.00, pentru a oferi beneficiarilor o perioadă optimă de 

implementare a proiectelor (conform art. 20, alin. 2 din Legea nr. 350/ 2005, 

modificată și completată). Data limită de depunere a proiectelor este 25 august 2021 

ora 15.00 Aplicanţii vor depune cererile de finanţare pentru domeniul tineret 

conforme cu Ghidul Solicitantului şi Metodologia Generală, la registratura 

Municipiului Bacău, str. Nicolae Titulescu, nr.3 Bacău. Selecţia și evaluarea 

proiectelor depuse va fi făcută de către comisia de evaluare în perioada 26.08.2021 

- 30.08.2021. Criteriile în baza cărora vor fi atribuite contractele de finanţare  



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

 

Str. Calea Mărăș eș ti nr. 6, Bacău, 600017 

 

 

 

nerambursabilă sunt: relevanța și coerența, metodologie, capacitate de realizare, 

bugetul proiectului, participarea părților, durabilitate și sustenabilitate. Se va acorda 

un termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării listei rezultatelor pentru 

formularea de contestaţii (30.08 – 03.09.2021, ora 12.00). Acestea se soluţionează 

în termen de 5 zile de la data limită de depunere a contestaţiilor, de către comisia de 

soluţionare a contestaţiilor. Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea 

finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare, lista finală a 

câştigătorilor urmând a fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Muncipiului 

Bacău. 
 Anunțul a apărut în Monitorul Oficial Partea a VI-a nr. 152 /10.08.2021. 
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PREȘEDINTE COMISIA TEHNICĂ  

LEGEA 350/ 2005 

DIANA ILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


