
ANUNT PARTICIPARE 

 

 

  Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Băcia, Fără 

Stradă, Nr.242, Băcia, judeţul Hunedoara, telefon 0254 264580, fax 0254264660, email 

primariabacia@yahoo.com 

  2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Conform Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general, legile speciale pentru fiecare domeniu în parte, precum și Hotărârea Consiliului 

Local Băcia nr. 42/16.04.2021 de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul Comunei Băcia alocate pentru activități nonprofit de interes general 

și local. Sursele de finanțare și de plată: bugetul Unității Administrativ-Teritoriale Băcia, județul 

Hunedoara, în limita sumei de 30.000 lei, astfel: pentru acțiuni și activități pentru susținerea 

cultelor religioase valoare: 30.000 lei. Adresa la care trebuie transmise/depuse propunerile de 

proiecte, în plic sigilat: Primăria Băcia, sat Băcia, str. Principală, nr. 242, județul Hunedoara, 

Compartiment achiziții publice, cu menționarea pe plic a denumirii proiectului, adresa și numele 

complet al solicitantului, precum și mențiunea ,, A nu se deschide înainte de sesiunea de 

evaluare”.  

3. Documentația pentru elaborarea proiectelor și informații suplimentare se pot obține pe site-ul 

Primariei Băcia din Ghidul solicitantului.  

4. Preluarea și selecționarea proiectelor în vedere a obținerii de finanțare nerambursabilă se va 

face de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin Dispoziția primarului, în 

ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.  

5. Secretariatul comisiei de evaluare și selecționare va comunica în scris, la încheierea procedurii 

de evaluare, selecționare și aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei 

Băcia, solicitanților neselecționați motivele neacordării finanțării și celor selecționați nivelul 

sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.  

6. Data -limită de depunere a propunerilor de proiecte pentru care se solicită finanțare 

nerambursabilă de la bugetul Comunei Băcia este 25 mai 2021, ora 12.00. Perioada de selecție și 

evaluare a proiectelor de către Comisie este 26 mai 2021-02 iunie 2021. Relații la telefon 

0254/264580 (persoană de contact Ștef Ioan). 


