
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Local Atid, pentru 

programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural pentru anul 

2019 

1. Autoritatea Contractantă: 

Comuna Atid,  cu sediul în Atid, cod postal : 537005 Atid Str. Principala nr. 469 jud 

Harghita, telefon  :  0266-226259   fax :  0266-226201 CUI/CIF: 4367884  

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 

finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Solicitanţii pot fi:  
Solicitanții pot fi asociatii culturale înregistrate legal, care îşi desfăşoară activitatea pe 

raza administrativ-teritorială a Comunei Atid. 

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:  

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau 

persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau 

recunoscute în condiţiile legii române. Vor avea prioritate la atribuirea finanțării: 

• sprijinirea activităților teatrelor amatoare din Cumuna Atid, 

• sprijinirea activității formațiilor muzicale din Comuna Atid, 

• programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să contribuie la 

dezvoltarea turismului cultural al comunei, 

• organizarea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a 

seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul 

căruia cursanții au ocazia de a prezenta cele învățate. 

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit. 

5. Suma aprobată pentru anul 2019: 8.000 lei 

6. Durata programului: anul 2019. 

6. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale: Registratura Primăriei 

comunei Atid, cod postal : 537005 Atid Str. Principala nr. 469 jud Harghita, sat Atid. Data 

limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 30.09.2019, ora 12:00 

8. Perioada de selectie a proiectelor: 02.10.2019, ora 10:00 - 04.10.2019, ora 12:00 

9. Solicitarea finanțării nerambursabile: Documentația de solicitare a finanțării 

nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot 

procura de la sediul Comunei Atid, Atid Nr. 469. Jud Harghita, email: 

comunaatid@yahoo.com  


