ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege
care își desfășoară activitatea în municipiul Miercurea Ciuc pe anul 2019.
1. Autoritatea Contractantă: Municipiul Miercurea Ciuc, Miercurea-Ciuc, Piața Cetății, nr.1, cod
fiscal 4245747, tel. 0266-315120/143, fax 0266-371165.
2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea pe raza
municipiului Miercurea Ciuc.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
2. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
4. Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările
ulterioare,
5. Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi
completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita
destinate:
a) intreținerii si funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico economice potrivit reglementărilor în
vigoare, precum si reparării lăcașurilor de cult;
c) conservării și intreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
d) desfășurării unor activități de asistență socială si medicală ale unităților de cult;
e) amenajării și intreținerii muzeelor cultural-religioase;
f) construirii, amenajării si reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistentă socială și
medicală ale unităților de cult;
g) construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
h) construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor
recunoscute.
5. Durata programului: începând cu data semnării contractului până la 05 decembrie 2019.
6. Suma alocată: 300.000,00 lei
7. Contribuție proprie de min. 10%
8. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 6 mai 2019, luni, ora 13.00.
Afişarea rezultatelor: 13 mai 2019.
Primirea contestațiilor: 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor
Rezolvarea contestațiilor: max. 5 zile lucrătoare de data primirii contestațiilor

9. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia finanţării nerambursabile (Ghidul
solicitantului şi Cererea de finanţare) poate fi solicitată la sediul Municipiului Miercurea Ciuc, Piața
Cetății, nr.1. Serviciul de programe și proiecte culturale, tineret, sport și turism – cam. 146.
Persoana de contact: Sárkány Laura, Tel.: 0266 315 120 / 143, prin e-mail de la adresa
sarkanylaura@szereda.ro sau poate fi descărcată de pe site-ul www.szereda.ro (Informații de interes
public / Proiecte)
Formulare:
1. cererea de finanțare
2. lista documentelor solicitate în anexă
3. ghidul solicitantului

