
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult 

din comuna Căbești, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

  

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: 

• Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.125/2002; 

• Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O.G. 82/2002, cu modificările ulterioare; 

• 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 unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din  

judeţ pot solicita finanţare sunt: 

• restaurarii lacasurilor de cult cu destinatie de monument istoric 

• construirii de noi lacasuri de cult  

• întretinerea lăcaşurilor de cult si a constructiilor aferente ( garduri, foisoare, 

camere termice, capele , cimitire, etc) 

• punerea lăcaşurilor de cult în valoare cu destinatie de monument istoric 

•  construirii şi restaurării altor construcţii folosite exclusiv în desfăşurarea 

activităţii cultelor religioase si aflate in proprietatea acestora (sediu, biblioteci, capele, 

casa parohiala, monumente dedicate eroilor etc.) 

• Construirii cailor de acces pentru lacasele de cult sau alte constructii folosite 

exclusiv in desfasurarea cultelor religioase aflate in proprietatea acestora. 

• Studii de Fezabilitate , DALI-uri si Proiecte Tehnice pentru accesarea de fonduri 

de catre lacasele de cult clasificate monumente istorice. 

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 

Local Căbești nr. 22/2022 privind aprobarea bugetului Consiliului Local Căbești pentru 

anul 2022. 

2. Durata derulării proiectelor: anul 2022. 
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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. 
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