ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Programului anual de colaborare a Comunei

Mugeni cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate culturală și de tineret din Comuna Mugeni „
pe anul 2017
1. Autoritatea contractantă Comuna Mugeni din Mugeni nr. 150, județul Harghita, Cod fiscal
4368065, tel.0266245-490.

2. Solicitanţii pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii,
3.

4.

5.
6.
7.

8.

fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul culturii și de tineret - constituite conform
legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a Comunei Mugeni,
Reglementări legale:
Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități non profit de interes general, cu modificările și completările ulteriore.
Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
− organizarea evenimentelor culturale
− programe, proiecte și acțiuni cu caracter curtural care să contribuie la dezvoltarea
culturală al regiunii,
− participarea la evenimente culturale naționale și cele din județul Harghita
− sprijinirea ansamblelor populare și a fanfarelor de pe raza Comunei Mugeni
− sprijinirea organizării unor evenimente pentru copii din comuna Mugeni
− organizarea taberelor tematice pentru tinerii talentați
− diverse activității destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizațiile și
instituțiile comunităților cu tradiții culturale, istorice și etnografice al comunei Mugeni.
− susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite
organisme de finanțare.
Suma aprobată pentru anul 2017 este de 20.000 lei
Durata programului: anul 2017
Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
− Solicitanții vor depune propunerea de proiect la registratura Comunei Mugeni, Mugeni
nr. 150 județul Harghita sau sub formă electronică la adresa de e-mail
primmug@yahoo.com.
− Data limită pentru depunerea proiectelor este 15 mai 2017, ora 1500.
Solicitarea finațării nerambursabile: Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile
constând în Ghidul solicitantului și Anexele Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 25
/2017 se pot procura de la sediul Primăriei Mugeni, Mugeni nr. 150 județul Harghita,
tel.0266-245-490, persoana de contact Szilagyi Sandor.

primar
Farkas Mozes

ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Programului anual de sprijinire a sportului

din Comuna Mugeni„ pe anul 2017
1. Autoritatea contractantă Comuna Mugeni din Mugeni nr. 150, județul Harghita, Cod fiscal
4368065, tel.0266245-490.

2. Solicitanţii pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii,
3.

4.

5.
6.
7.

8.

fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul culturii și de tineret - constituite conform
legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a Comunei Mugeni,
Reglementări legale:
Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități non profit de interes general, cu modificările și completările ulteriore.
Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
− Sprijinirea cluburilor, asociațiilor sportive județene în vederea organizării, participării la
competiții județene prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive, închirierea
spaţiilor/terenurilor sportive și asigurarea cheltuielilor taxei de participare ;
− Sprijinirea organizării competiţiilor sportive județene, în Comuna Mugeni, prin
asigurarea fondurilor pentru chirie sală/teren sport, premii şi cazare;
− Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea
achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare
pregătiriilor
− Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite
organisme de finanţare;
Suma aprobată pentru anul 2017 este de 5.000 lei
Durata programului: anul 2017
Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
− Solicitanții vor depune propunerea de proiect la registratura Comunei Mugeni, Mugeni
nr. 150 județul Harghita sau sub formă electronică la adresa de e-mail
primmug@yahoo.com.
− Data limită pentru depunerea proiectelor este 15 mai 2017, ora 1500.
Solicitarea finațării nerambursabile: Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile
constând în Ghidul solicitantului și Anexele Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 25
/2017 se pot procura de la sediul Primăriei Mugeni, Mugeni nr. 150 județul Harghita,
tel.0266-245-490, persoana de contact Szilagyi Sandor.

primar
Farkas Mozes

ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul „Susținerea unităților de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din Comuna Mugeni”pe anul 2017
1. Autoritatea contractantă Comuna Mugeni din Mugeni nr. 150, județul Harghita, Cod fiscal
4368065, tel.0266245-490.
2. Solicitanţii pot fi unități de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a
Comunei Mugeni,
3. Reglementări legale:
Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități non profit de interes general, cu modificările și completările ulteriore.
4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
− Întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult;
− Construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit
reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
− Conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţind cultelor religioase;
− Desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
− Amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;
− Construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de
asistenţă
− socială şi medicală ale unităţilor de cult;

5.
6.
7.

8.

− Construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
− Construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor
− recunoscute.
Suma aprobată pentru anul 2017 este de 40.000 lei
Durata programului: anul 2017
Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
− Solicitanții vor depune propunerea de proiect la registratura Comunei Mugeni, Mugeni
nr. 150 județul Harghita sau sub formă electronică la adresa de e-mail
primmug@yahoo.com.
− Data limită pentru depunerea proiectelor este 15 mai 2017, ora 1500.
Solicitarea finațării nerambursabile: Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile
constând în Ghidul solicitantului și Anexele Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 25
/2017 se pot procura de la sediul Primăriei Mugeni, Mugeni nr. 150 județul Harghita,
tel.0266-245-490, persoana de contact Szilagyi Sandor.

primar
Farkas Mozes

