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Anunț de participare 

Privind derularea sesiunii anuale de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al UAT 

Municipiul Botoșani pentru activități nonprofit de interes local pe anul 2022 

 

Informații despre Autoritatea Finanțatoare 

UAT Municipiul Botoșani, cu sediul în Piața Revoluției, nr. 1, municipiul Botoșani, județul Botoșani, cod 

fiscal 3372882, adresă de e-mail : primaria@primariabt.ro, telefon : 0231 502 200, fax : 0231 531 595 

 

UAT Municipiul Botoșani invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și 

fundațiile ce îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propuneri de proiecte în scopul 

atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: Cultură, Social și Sport.  

Sesiunea anuală se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2) din Legea nr. 350/2005 privind 

aplicarea procedurii accelerate de selecție, aceasta fiind determinată de necesitatea de a acoperi cu celeritate 

nevoile culturale și sportive ale locuitorilor Municipiului Botoșani.  

Alocarea financiară aprobată pentru anul 2022 prin H.C.L. nr. 20/01.02.2022 este de 790.000 lei. Din aceasta, 

suma de 540.000 lei este repartizată domeniului „Sport”, 150.000 lei este repartizată domeniului „Cultură” și 

100.000 lei este repartizată domeniului „Social”. 

Programul anual de acordare a finanțărilor nerambursabile și Procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, 

reglementată prin H.C.L. nr. 17/28.07.2022, se pot consulta de pe site-ul Autorității Finanțatoare, 

www.primariabt.ro, Secțiunea „Finanțări nerambursabile”. 

Data limită de depunere a propunerilor de proiecte este 18.08.2022, ora 16:00, la Registratura Primăriei 

Municipiului Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1. 

Sesiunea anuală de selecție a propunerilor de proiecte pe anul 2022 cuprinde următoarele etape: 

• Depunerea dosarelor se va face în perioada 02.08.2022–18.08.2022 

• Evaluarea conformității administrative și a eligibilității solicitanților în perioada 19.08.2022–22.08.2022, 

până la ora 12:00; 

• Comunicarea rezultatelor obținute la etapa evaluării conformității administrative și a eligibilității în 

22.08.2022, ora 14:00; 
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• Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul conformității administrative și a eligibilității în perioada 

23.08.2022–26.08.2022, ora 16,00; 

• Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul conformității administrative și a eligibilității și 

comunicarea rezultatelor în perioada 29.08.2022–02.09.2022;  

• Evaluarea tehnico-financiară a propunerilor de proiecte în perioada 05.09.2022-07.09.2022, până la ora 

12:00; 

• Comunicarea rezultatelor obținute în etapa evaluării tehnico-financiare în data de 07.09.2022, ora 14:00; 

• Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării tehnico-financiare în perioada 08.09.2022-

12.09.2022, ora 16,00; 

• Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării tehnico-financiare și comunicarea rezultatelor 

finale în data de 19.09.2022, până la ora 12:00; 

• Comunicarea rezultatelor finale – 19.09.2022, ora 14:00. 

Criteriul de acordare a finanțării nerambursabile este reprezentat de punctajul obținut iar desemnarea propunerilor 

de proiecte câștigătoare se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita sumelor alocate pe fiecare 

domeniu în parte. 

 Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 145/29.07.2022, partea a VI-a. 

 

 

 

 

 

Primar, 

Cosmin-Ionuț ANDREI 
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