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Anunţ de participare 

ORAȘUL JIBOU 
 
Cod de înregistrare fiscală   :    4494926                                                                            
Adresa   :  Jud. Sălaj, oras Jibou, str. 1 Decembrie 1918,  nr.16 
Număr de telefon, fax, e-mail  :    
– tel., 0260-644558 – fax 0260641300,  
e-mail -primaria_jibou@yahoo.com  

 

Instituţia ORASUL JIBOU invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv 
asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 
350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru 
domeniile: Cultura, educatie si Social. 

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor 
din domeniile Cultura, educatie si Social,  pe anul 2020 este prevăzuta de art. 6 din 
Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general . 

2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea :  
 

Nr.crt. Domeniul  Suma  SURSA DE 
FINANTARE 

1 Cultura si educatie 25.000 lei BUGET LOCAL 

2 Social  30.000 lei BUGET LOCAL 

 
3. Durata proiectelor : pana la 31.12.2020 
3. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 21.08.2020, ora 12:00. Având în 

vedere starea de urgență, precum și starea de alertă provocată de pandemia COVID-19, 
perioada în care au fost sistate activitățile privind finanțările de la bugetul local, iar bugetul 
alocat acestor finanțări a fost aprobat prin HCL 28 din 04.03.2020, UAT Orașul Jibou, uzând 
de art.20, alin.(2) din L350/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, reduce numarul 
de zile între data publicării anunțului de participare si data limită pentru depunerea 
documentației  de la 30 zile la 15 zile.   

4. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: la registratura ORASULUI JIBOU, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr.16, Jibou, jud. Salaj 

5. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de 
către comisia de evaluare, în perioada 22.08.2020-18.09.2020 

Anunt publicat in M.O. nr. 143, partea a VI-a,  din 05.08.2020 

P R I M A R, 
Dan GHIURCO 


