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ANUNT DE P ARTICIP ARE 
Sesiunea pentru acordarea finantarilor nerambursabile acordate de Ia bugetullocal 

al municipiului Lugoj pentru activitati cultural educative, ~i pentru sustinerea ~i 
promovarea culturii scrise In anul fiscal 2018 

1. Autoritatea contractantii: Municipiul Lugoj ~i Consiliul local al municipiului Lugoj, cu 
sediul in localitatea Lugoj, Piata Victoriei, Nr. 4, cod fiscal 4527381 , tel. 0256/352240, fax. 
0256/350393, web www.primarialugoj .ro anunta Sesiunea pentru acordarea finantarilor 
nerambursabile acordate de Ia bugetul local al municipiului Lugoj pentru activitati cultural 
educative, ~i pentru sustinerea ~i promovarea culturii scrise in anul fiscal 2018. 

2. Reglementiiri legale privind acordarea de finantare nerambursabila: Legea nr. 350/2005 
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati 
nonprofit de interes general; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice; Ordonanta 
Guvemului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor ~i 

proiectelor culturale; Legea nr. 186/2003 privind sustinerea ~i promovarea culturii scrise; 
Hotararea Consiliului Local nr. 15/08.02.2018 privind bugetul de venituri ~i cheltuieli al 
municipiului Lugoj pe anul 2018. 

3. Alocatia fmanciarii directa din fonduri publice se acorda in vederea desra~urarii de catre 
persoanele fizice sau persoanele juridice fiira scop patrimonial a unor activitati nonprofit, 
care sa contribuie la realizarea unor programe, proiecte sau actiuni cultural - educative, 
precum ~i pentru proiectele din domeniul culturii scrise. 

4. Bugetul programului: bugetul alocat programelor este de 57,20 mii lei, conform Hotararii 
Consiliului Local privind bugetul de venituri ~i cheltuieli a municipiului Lugoj pe anul2018. 

5. Durata derularii proiectelor: anul2018. 
6. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate procura de Ia sediul 

Primariei Municipiului Lugoj , Biroul Relatii cu Publicul, cam. 7, ~i de pe site-ul institutiei 
www.primarialugoj.ro. 

7. Solicitantii vor putea depune documentatia prevazuta in ghidul solicitantului in original ~i 
copie conforma cu originalulla registratura Primariei Municipiului Lugoj. 

8. Data lim ita de depunere a proiectelor este 07.11.2018, respectiv 15 zile de Ia data 
publicarii pe site-ul institutiei, pentru ca exista riscul ca viitoarele proiecte ce vor fi depuse sa 
nu poata fi finantate, deoarece procedura de selectare a proiectelor, aprobarea ~i includerea 
acestora in Agenda actiunilor cultural - educative de catre Consiliului Local al municipiului 
Lugoj ~i intocmirea contractelor de finantare implica o durata lunga de timp. 

9. Criteriile pe baza cirora se atribuie contractu) sunt: 
I. Originalitatea proiectului cultural 
1.l.Caracterul inovator al proiectului cultural ~i /sau originalitatea subiectului abordat 
2. Relevanta proiectului cultural 
2.1. Relevanta proiectului cultural pentru obiectivele ~i prioritatile de finantare ale 
Municipiului Lugoj 
2.2. Relevanta proiectului in privinta varietatii ~i calitatii partenerilor 
2.3. Relevanta proiectului cultural pentru dezvoltarea ulterioara a organizatiei care il propune 
3. Fezabilitatea proiectului 
3.1. Experienta manageriala ~i capacitatea de implementare 
3.2. Solicitantul are suficienta experienta ~i competenta in domeniul proiectului cultural 
propus 
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3.3. Proiectele sunt necesare, realiste ~i coerente 
4. Durabilitatea proiectului 
4.1. Activitatile proiectului vor putea fi continuate ~i dupa 'incheierea acestei finantari 
4.2. Proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor tinta 
5. Buget 
5.1.Cheltuielile estimate sunt necesare In raport cu activitatile propuse pentru implementarea 
proiectului 
Bugetul este clar, realist ~i detaliat pe capitole de cheltuieli 

9. La incheierea procedurii de evaluare ~i selectionare se va afi~a pe site-ul Primariei 
municipiului Lugoj, www.primarialugoj.ro ~i se va comunica prin corespondenta scrisa 
rezultatul selectiei precum ~i nivelul sumelor aprobate in vederea incheierii contractelor. 


