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PROGRAMUL DE FINANŢARE MUNICIPALĂ PENTRU ACTIVITATEA ONG-urilor 2022 

 
ANUNŢ  

 
PRELUNGIRE TERMEN DE EVALUARE A PROIECTELOR – până pe data de 13 mai 

2022  
PRELUNGIRE TERMEN DE ANUNŢ A REZULTATELOR FINALE – 31 mai 2022   

 
 

Consiliul Local Oneşti şi Primăria Municipiului Oneşti au lansat programul anual pentru 
acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Oneşti, pentru 
activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general şi ale H.C.L. nr.100/25.10.2012 privind aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 
municipiului Oneşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere solicitările de clarificări, în vederea completării documentaţiei 
proiectelor depuse de ONG-urile locale, ce vor fi transmise de către Comisia pentru 
evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor și necesitatea depunerii acestor 
documentații în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor; 

Pentru realizarea scopului și obiectivelor Programului pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile de la bugetul local al municipiului Oneşti, pentru activităţi nonprofit de interes 
general, aferent anului 2022 din domeniile: tineret/sport/cultură; religios/social-caritabil și 
educaţie/civic/promovare; 

Se prelungește perioada de evaluare și selecționare a proiectelor la sediul 
Consiliului Local Oneşti până pe data de 13 mai 2022, iar anunţul rezultatelor finale se 
reprogramează pentru data de 31 mai 2022. 

           
 
 
           PRIMAR,   Comisia pentru evaluarea și selecționarea    

                                programelor și proiectelor 
                
                                                                             
                                         

 
 
 
 Detalii suplimentare referitoare la Programul de finanţare puteţi solicita telefonic, la numărul 0234.324.243, int.228, d-na 

Andronache Ionelia sau la e-mail:  ionelia.andronache@onesti.ro . 

http://www.onesti.ro/OneDocs/CL/HCL/HCL2012/HCL100.pdf
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