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Anun&#539; de participare privind finantarile neramburs...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=13062

Anun&#539; de participare privind finantarile nerambursabile din bugetul Directiei de Asistenta Sociala a
Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local pentru anul 2020, în conditiile prevazute de
Legea 350/2005
Autoritatea finantatoare, Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, cod fiscal 38053878, judetul
Timis, Timisoara, strada Ioan Plavosin, nr.21, telefon/fax 0256286487, e-mail
s.strategiiprograme@gmail.com, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare,
face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila în anul 2020.
Reglementarile legale privind acordarea de finantare nerambursabila pentru sesiunea de selectie a proiectelor,
în baza Programului pentru acordarea de finantari nerambursabile în anul 2020,
sunt prevazute în Legea nr. 350/2005 si a Regulamentul anexa la Hotarârea Consiliului Local Timisoara nr.
376/15.07.2019.
Domeniul
pentru care se acorda finantarea nerambursabila pe anul 2020, în conditiile prevazute de Legea nr. 350/2005,
este: implementarea obiectivelor &bdquo;Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana&rdquo; (SIDU) a Polului
de Crestere Timisoara 2015-2020. Obiectivul general al SIDU este &rsquo;&rsquo;Consolidarea rolului
polarizator al Timisoarei, prin dezvoltare inteligenta si responsabila, promovarea excelentei în educatie,
cercetare si afaceri, asigurarea unui spatiu urban de calitate, cu o societate multiculturala, creativa si prospera,
conectata la valorile europene&rdquo; si are urmatoarele obiective specifice:
- Obiectivul specific III: Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv si dinamic, favorabil
incluziunii si progresului;
- Obiectivul specific IV: Asigurarea unui habitat ecologic, confortabil si atractiv;
- Obiectivul specific V: Promovarea unei administratii inteligente,integratoare si
transparente&rdquo;.

Suma alocata finantarii nerambursabile a activitatilor nonprofit de interes local pentru anul 2020 cuprinse în
bugetul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, aprobat prin prin Hotarârea Consiliului Local
nr. 70/28.02.2020, este de 700.000 lei.
Principiile si procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabile, documentatia pentru
elaborarea si prezentarea propunerii de proiect, precum si formularele necesare în vederea acordarii de
finantari nerambursabile din bugetul Directiei de Asistenta Sociala Timisoara pentru activitati nonprofit de
interes local, sunt prevazute în Regulamentul, anexa la HCLMT din 15.07.2019, afisat pe site-ul oficial al
Primariei Municipiului Timisoara, www.primariatm.ro si al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului
Timisoara, www.socialtm.ro .
Documentatia sigilata se va depune într-un exemplar (original) la Primaria Municipiului Timisoara, B-dul
C.D. Loga, nr. 1, cam. 12 si va avea mentiunea pe plic &rsquo;Pentru Comisia de Evaluare si Selectie a
finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati non profit de implicare a comunitatii în
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implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara&rdquo;.
Data limita de depunere a proiectelor este 24.04.2020 ora 12:00
, la Registratura Primariei Municipiului Timisoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, cam. 12, evaluarea si selectia
proiectelor în perioada 27.04-04.05.2020, comunicarea rezultatelor în data de 04.05.2020, ora 12:00 depunerea
contestatiilor pâna în data de 06.05.2020, ora 12:00, solutionarea contestatiilor în perioada 07.05-11.05.2020,
solutionarea si anuntarea rezultatelor finale în 11.05.2020, ora 12:00, în sectiunea de pe site www.socialtm.ro
destinata finantarilor nerambursabile.
Criteriul de acordare a finantarii este punctajul total al proiectului, iar desemnarea proiectelor câstigatoare se
va face în ordinea descrescatoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.
Regulamentul de Organizare si Functionare
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