
Anunț de participare

Finanțări nerambursabile culte religioase

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primaria comunei Merei, 91, Merei, judeţul Buzau,
telefon 0238509159, fax 0238509159, email office@primariamerei.ro, cod
fiscal 3662541,strada Unirii sud nr.1
 II. Se aduce la cunoştinţă publică faptul că persoanele fizice
autorizate, persoanele juridice de drept public şi persoanele juridice fără
scop patrimonial asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, sau
cultele religioase recunoscute conform legii care desfăşoară activităţi
nonprofit, prin care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe
de interes local au dreptul de a participa cu oferte , în condiţiile Legii nr.
350/2005, la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare
nerambursabilă, sesiunea a I-a de selecţie, 2022, astfel: III. Finanţări
nerambursabile a proiectelor cultelor religioase recunoscute conform
legii: 72 mii lei. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte:
22.07.2022, ora 14,00. Ofertele se depun la Primăria comunei Merei,
judeţul Buzău la Compartimentul Registratură. Selecţia şi evaluarea
proiectelor va avea loc în perioada 25.07.2022-27.07.2022. Acest anunţ de
participare şi ghidul solicitantului pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei culturale va fi expus pe site-ul www.primariamerei.ro. Evaluarea în
sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate cu criteriile
generale de evaluare prevăzute în Legea nr. 350/2005, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu criteriile specifice de evaluare elaborate de
Consiliul local al comunei Merei, judeţul Buzău,după cum urmează:
1.Criteriul cheltuielilor necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea
unităţii de cult fără venituri sau cu venituri mici; 2.Criteriul cheltuielilor
necesare pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult; 3.Criteriul
cheltuielilor necesare pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor de
patrimoniu; 4.Criteriul cheltuielilor necesare pentru desfăşurarea unor
activităţi de asistenţă socială; 5.Criteriul numărului de
credincioşi,conform ultimului recensământ. Atribuirea contractelor de
finanţare se va face în ordinea punctajului total obţinut de către fiecare
solicitant în limita bugetului alocat în acest scop. În vederea articipări la
procedura de selecţie, solicitanţii pot procura gratuit documentaţiile
pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte de la sediul
Primăriei comunei Merei, telefon 0238509159 , referent Toader Mihaela
Stela .


