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Nr. 1793/ 09.05.2022 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru activităţi nonprofit 

de interes general  

1. Autoritatea contractantă: Comuna Căbești, cu sediul în localitatea Căbești, str. 

Principală nr. 10, judeţul Bihor, codul fiscal 5518519, telefon 0259/325203, web www. 

https://comunacabesti.ro/  şi e-mail contact@comunacabesti.ro 

      2.  Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: 

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

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

• HCL nr. 29 din 21 aprilie 2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei CABESTI, alocate 

pentru activitati nonprofit de interes local 

     3.  Categoriile de proiecte pentru care ONG-urile pot solicita finanţare sunt: 

⚫ simpozioane, 

⚫  concursuri, 

⚫  recitaluri, 

⚫  lansari de carte, 

⚫  editari de carti si publicatii,  

⚫ aniversari jubiliare comemorari, 

⚫  intalniri cu personalitati stiintifice si culturale, 

⚫  variate expozitii, 

⚫  fotografii,  

⚫ vernisaje de pictura, 

⚫  festivaluri, 

⚫  manifestari culturale in tara si in strainatate, 

⚫  excursii educative,  

⚫ achizitii de monumente istorice. 

⚫ Targuri 

⚫ Spectacole 

⚫ Tabere cu diferite activitati culturale 

1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor depuse de 

unităţile de cult din comuna Căbești este de: 50.000 lei, conform Hotărârea Consiliului 
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Local Căbești nr. 22/2022 privind aprobarea bugetului Consiliului Local Căbești pentru 

anul 2022. 

2. Durata derulării proiectelor: anul 2022. 

3. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul 

Primăriei Comunei Căbești, persoană de contact Usvat Daiana, telefon 0748175482, şi de 

pe site-ul instituţiei www.comunacabesti.ro 

4. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului la 

registratura Primăriei Comunei Căbești până la data de: 31 mai 2022 . 

5. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se 

va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Dispoziţia Primarului 

Căbești in perioada 02.06.2022-06.06.2022. 

6. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, comisia va afişa pe site-ul Primăriei 

Comunei Căbesti, www.comunacabesti.ro, rezultatul selecţiei precum şi nivelul sumelor 

aprobate în vederea încheierii contractelor. 

 

 

 

 

Primar, 

Ene Gabriela Corina 
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