
 

Programul anual al finanțării nerambursabile pe anul 2021 

 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI, cu sediul în mun. Dorohoi,  

str. Grigore Ghica nr. 34, jud. Botoșani  

telefon/fax 0231/610133, cod fiscal nr. 4112945,  

reprezentată prin ing. Dorin Alexandrescu, având funcția de Primar, 

 și  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI face cunoscut Programul anual 

al finanțării nerambursabile din bugetul local al municipiului Dorohoi pe anul 2021 

pentru activitățile sportive nonprofit.   

  

Reglementări legale:  
- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general; 

- Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Alocarea financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfășurării de către 

asociațiile sportive a unor activități nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acțiuni de 

interes public. 

Bugetul programului: bugetul alocat programului este de 200.000 lei.  

Finanțarea asigurată de Consiliul Local Dorohoi va fi de maxim 90% din bugetul local al 

proiectului. 

 

Etapele programului anual de finanțare: 

 

Nr. 

crt. 

 

Activitate 

 

Responsabil Termen limită 

1.  Publicarea programului CNIPT  

2.  Publicarea anunțului de participare în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 

350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare 

CNIPT  

3.  Perioada de depunere a propunerilor de 

proiecte 

 10.06.2021 

4.  Termen limită de transmitere a 

solicitărilor de clarificare 

CNIPT 04.06.2021 



5.  Termen limită de transmitere a 

răspunsului la solicitările de clarificări 

CNIPT 06.06.2021 

6.  Verificarea eligibilității, înregistrarii și 

a îndeplinirii criteriilor referitoare la 

capacitatea tehnica și financiară 

 

Comisia de evaluare 15.06.2021 

7.  Evaluarea propunerilor de proiect Comisia de evaluare 20.06.2021 

8.  Publicarea rezultatelor inițiale pe site-ul 

Primăriei Municipiului Dorohoi 

Secretar comisie de 

evaluare 

21.06.2021 

9.  Depunere contestații Secretar comisie de 

evaluare 

24.06.2021  

10.  Solutionare contestații Comisia de contestare 01.07.2021 

11.  Publicarea rezultatelor finale Secretar comisie de 

evaluare 

02.07.2021 

12.  Încheierea contractelor de finanțare 

nerambursabile 

Primar 12.07.2021  

13.  Publicarea anunțului de atribuire a 

contractului în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 350/2005, cu 

modificările și completările ulterioare 

Secretar comisie de 

evaluare 

12.08.2021 

 

Activități eligibile și depunerea proiectelor: toate activitățile trebuie să se deruleze conform 

specificațiilor din Ghidul Solicitantului. 


