
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 

adresa, numărul de telefon, fax, și/sau adresa de e-mail: Comuna Socodor, nr. 1, județul Arad, 

telefon 0257.358100, fax 0256.358112, e-mail: socodor@gmail.com, persoană de contact 

Crișan Gheorghe. 

Anunț de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile în baza Legii 

350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități non profit de interes local pe anul 2018. 

Autoritatea finanțatoare Comuna Socodor, cu sediul în localitatea Socodor, nr.1, 

județul Arad, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru 

anul de execuție financiară 2018. 

Finanțările nerambursabile se acordă conform bugetului de venituri și cheltuieli al 

Comunei Socodor, aprobat prin H.C.L.5/2018, în sumă totală de 186.000 lei pentru 

următoarele domenii: 

1) Finanțări nerambursabile ala proiectelor asociațiilor sportive pe ramură de sport: 

116.000 lei; 

2) Finanțări nerambursabile ale proiectelor cultelor religioase recunoscute conform 

legii: 40.000 lei, 

Data limită și locul pentru depunerea propunerilor de proiecte: 02.04.2018, ora16
00

, 

locul de depunere este sediul autorității contractante. 

Aplicarea prevederilor art.20 alin(2) din Legea 350/2005 (reducerea termenului de 

depunere a dosarelor) este motivată de întărzierea mare cu care sa aprobat bugetul local și 

ținând cont că majoritatea competițiilor sportive au fost deja reluate.  

Evaluarea și selecția proiectelor se vor face începând cu data de 03.04.2018 – 

05.04.2018. Termen pentru depunerea contestațiilor: 06.04.2018 ora 16
00

. Soluționarea 

contestațiilor: 09.04.2018.  

Durata de execuție a proiectelor: anul 2018. 

Informații privind condițiile de finanțare și procedura de selecție a proiectelor sunt 

prevăzute în „Ghidul solicitantului” pentru fiecare domeniu în parte. Acesta se poate obține de 
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la Primăria Comunei Socodor, biroul secretariat sau accesând site-ul www.socodor.ro, ramura 

„Informații de interes public”, începând cu data de 09.03.2018. 

Solicitanții vor depune documentația prevăzută în „Ghidul solicitantului” la 

secretariatul Primăriei Comunei Socodor, din localitatea Socodor, nr. 1, județul Arad. 

Selecția și evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile se vor 

face de către comisia de evaluare constituită prin Dispoziția nr. 18 din 07.03.2018. Comisia de 

selecție și evaluare va comunica în scris solicitanților rezultatele procedurii. 
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