
Anexa nr.2 la H.C.L. Ernei nr.15/29.03.2022 

                

ANUNȚ DE PARTICIPARE  

pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Ernei pe anul 2022 pentru 

activități non-profit de interes local 

 

1.Autoritatea finanțatoare: Comuna Ernei cu sediul în localitatea Ernei nr.439, comuna Ernei, 

județul Mureș, cod fiscal:4323462, telefon:0265/355206, fax:0265/355207, web:www.primariaernei.ro 

și e-mail ernei@cjmures.ro.  

2. Reglementări legale incidente, privind acordarea de finanțări nerambursabile  

•Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;  

•Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată;  

•Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.664/2018, privind finanțarea din fonduri publice 

a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul propriu al Comunei 

Ernei pe anul 2022, pentru activități non-profit de interes local, sunt: cultură, culte și sport. 

4. Sumele puse la dispoziție pentru finanțarea activităților non-profit de interes local pentru 

anul 2022, conform Hotărârii Consiliului Local Ernei nr.6/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local 

de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2022 sunt următoarele:  

• 10.000 lei– pentru domeniul cultură; 

• 60.000 lei – pentru domeniul culte;  

• 10.000 lei – pentru domeniul sport;  

5. Durata derulării proiectelor: anul 2022 

6. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul 

privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de 

interes local. 

7. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/ 

acțiuni se poate obține de pe site-ul Primăriei Comunei Ernei www.primariaernei.ro la secțiunea 

Proiecte. 

8. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 14.06.2022, ora 15.00. 

9. Perioada în care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii 

criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte 

este: 15.06.2022-30.06.2022. 
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