
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al Comunei Corbeanca 
pentru structurile sportive din Comuna Corbeanca 

 
 

1. Autoritatea Contractantă – Comuna Corbeanca, cu sediul în comuna Corbeanca, sat 

Corbeanca, str. Independenţei nr. 14, jud. Ilfov, cod fiscal  4611538, tel. 0212666031, 

fax 0212666010 şi e-mail: primărie@primăriacorbeanca.ro, face cunoscută intenţia de 

a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2015. 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţări nerambursabile: 

 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 

privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 

cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă; 

 Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Programul sportiv de utilitate publică în cadrul căruia Primăria Comunei Corbeanca 

finanţează proiecte din fonduri publice este „Sportul pentru toţi”, suma alocată din 

bugetul local pentru anul 2015, este de 608.000 lei. 

4. Durata proiectelor: anul 2015  

5. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul 

Primăriei Comunei Corbeanca sau se poate procura de la sediul Primăriei Comunei 

Corbeanca, str. Independenţei nr. 14, sat Corbeanca, judeţ Ilfov. 

6. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul Solicitantului la 

Registratura Primăriei Comunei Corbeanca – str. Independenţei nr. 14, sat Corbeanca, 

judeţ Ilfov . 



7. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 15 aprilie 2015, ora 

12.00, motivul accelerării procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a 

proiectelor structurilor sportive de drept privat din comuna Corbeanca care solicită 

finanţare de la bugetul local întrucât competiţiile sportive sunt deja în desfăşurare. 

8. Data evaluării proiectelor este: 16 aprilie 2015, ora 11.00. 

9. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare către Regia Autonomă 

Monitorul Oficial: 31 martie 2015. 

10.  Prezentul anunţ a fost publicat in Monitorul Oficial nr.62 din data de 01.04.2015. 

 


