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ANUNT DE PARTICIPARE 

Pentru acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local  

al Municipiul Alexandria, pe anului 2015 pentru sport,  

in baza Legii 350/2005  

 
Autoritatea finantatoare, Municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, cod fiscal 140030, 

Alexandria, Judetul Teleorman, telefon 0247/317732, 317733, fax 0247/317728, e-mail 
primalex@alexandria.ro,  web: www.alexandria.ro, in baza  Legii 350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 

cu modificările si completările ulterioare, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare 
nerambursabila pentru anul de executie financiara 2015 in domeniul sport, Promovarea sportului de 
performanta. 

In perioada 02 noiembrie 2015 - 17 noiembrie 2015, Primaria Municipiului Alexandria 
lanseaza sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul 
local al Municipiului Alexandria pe anul 2015, in baza Legii 350/2005. 

Pe plan local, acordarea de finantari nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului 

Alexandria este reglementata de Ghidul solicitantilor privind finantarea nerambursabila din fondurile 

bugetului local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive, aprobat prin H.C.L. nr. 274 din 

25.09.2015, care poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Alexandria www.alexandria.ro, 

sectiunea Hotarari sau Anunturi/Informari sau la Biroul Cultura Tineret Sport, camera 53, etaj II, din 

incinta Primariei Municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 139. 

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila, 

solicitantii trebuie sa fie persoane juridice fara scop patrimonial – cluburi sportive de drept privat si 

asociatii pe ramura de sport . 

Cererile de finantare, intocmite conform modelului prevazut in Ghidul solicitantilor, se vor 

depune la Registratura Primariei Municipiului Alexandria. 

Termenul limita de depunere a proiectelor pentru care se solicita finantare nerambursabila de la 
bugetul local al Municipiului Alexandria este 17 noiembrie 2015, ora 10,00. 

Selectia de evaluare a ofertelor se va face in perioada 17 – 18 noiembrie 2015. 
Selectia si evaluarea proiectelor depuse se va face de catre o comisie de evaluare, lista 

castigatorilor urmand sa fie aprobata prin Hotarare a Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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VICTOR DRAGUSIN 

DIRECTOR EXECUTIV,  

HARITINA GAFENCU 


