Anunț de participare
Autoritatea finanțatoare: Consiliul Local al Municipiului Slatina și Primăria Municipiului Slatina
invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile si fundațiile constituite
conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul
atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educație, culte
religioase, învățământ, sănătate etc.
1. Denumirea autorității finanțatoare: Consiliul Local al Municipiului Slatina și Primăria
Municipiului Slatina
2. Cod fiscal: 4394811
3. Adresa: Strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
4. Telefon: 0249 439 377; 0249 439 233;
5. Fax: 0249 439 336;
6. E-mail: office@primariaslatina.ro ; site: www.primariaslatina.ro;
7. Procedura aplicată de Consiliul Local al Municipiului Slatina și Primăria Municipiului Slatina
pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură,
sport, educație, culte religioase, învățământ, sănătate etc. pe anul 2016 este prevăzuta de art. 6
din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general.
8. Sursa de finanțare a contractului este bugetul local al Municipiului Slatina;
9. Durata proiectelor: de la data încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă până la data de
31.12.2016;
10. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul:
www.primariaslatina.ro și afișată la sediul Primăriei Municipiului Slatina;
11. Informații și clarificări cu privire la documente: se pot obține de la Biroul Cultura, Sport;
12. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 28.04.2016, ora 16:00;
13. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect este registratura Primăriei Municipiului
Slatina, Strada Mihail Kogălniceanu nr.1, Slatina, Olt, 230080;
14. Locul, data și ora deschiderii propunerilor de proiect: La sediul Primăriei Municipiului Slatina,
Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes local va evalua și selecta proiectele depuse
de la 28.04.2016, ora 16:00 până la 06.05.2016, ora 10:00.
15. Criteriile generale de selecție sunt:
a) programele și proiectele sunt de interes public local;
b) promovează și adaugă identitate imaginii municipiului Slatina;
c) este dovedita capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării prin:
- experiență în domeniul administrării altor programe și proiecte similare;
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul
propus;
- experiența în colaborare - parteneriat cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale
și neguvernamentale din țară și străinătate, după caz;
16. Criteriile specifice de evaluare sunt prezentate în tabelul de jos :
Criterii specifice de departajare
1. Importanța și necesitatea proiectului
a) Obiectivele se încadrează în prioritățile de dezvoltare a municipiului?
b) Este continuarea unui proiect anterior?
c) Are impact public și mediatic adecvat ?
d) Implică alte structuri / parteneri / comunitate?
e) Este complementar cu alte proiecte sau acțiuni publice/private?
2. Fezabilitatea proiectului
a) Sunt metodele alese pentru implementare cele mai eficiente pentru scop?
b) Cheltuielile sunt necesare ca tip și nivel pentru activitățile programate?
c) Sunt realizabile fiecare dintre acțiunile programate?

Punctaj
maxim
70
30
20
10
5
5
12
3
3
6

3. Capacitatea PF/ONG-ului de a implementa proiectul
a) Este suficientă experiența trecută a PF/organizației ?
b) Este corespunzătoare baza umană, respectiv materială?
4. Coerența cererii de finanțare
a) Sunt ideile expuse clar, coerent, logic, inteligibil ?
b) Există concordanță obiective - activități - rezultate așteptate?
TOTAL

8
4
4
10
5
5
100

17. Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondul public alocate pentru
activități nonprofit de interes general se poate obține de la Biroul Cultura, Sport - Primăria Municipiului
Slatina sau accesând site-ul www.primariaslatina.ro la secțiunea – Informații publice.
18. Data transmiterii anunțului de participare către MONITORUL OFICIAL R.A.: 24.03.2016.
Reprezentant legal
Emil Costin POPA

