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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 2022, pentru domeniul Social 

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 2022 pentru domeniul 
Social. Suma alocată pentru anul 2022 este 1.200.000 lei, aprobată conform 
Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 şi repartizată în conformitate cu 
programul anual al finanţărilor nerambursabile, aprobat prin HCL nr. 246/ 2022 şi 
completat prin HCL nr. 354/ 2022, Domeniile Tineret, Cultură şi Social. 
Documentaţia de referinţă, de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în 
Metodologia Generală şi Ghidul Solicitantului aferente domeniilor mai sus 
precizate, aprobate conform HCL nr. 227/ 28.05.2022 şi completate conform HCL 
nr. 353/ 2022 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). 

A vând in vedere 
- aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local

pentru anul 2022; 
- aprobarea domeniilor de finanţare, tineret cultură şi social
- 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. 227 / 28.05.2022: ,,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 15.09.2022- 30.09.2022 ora 12.00, pentru a 
oferi beneficiarilor o perioadă optimă de implementare a proiectelor ( conform art. 
20, alin. 2 din Legea nr. 350/ 20Q5, modificată şi completată). Aplicanţii vor depune 
cererile de finanţare pentru domeniul social conforme cu Ghidul Solicitantului şi 




