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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Informații generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, 

adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Pănet, CUI: 4375887, adresă: com. Pănet, sat. Pănet, nr. 191, cod poștal 547450 

jud. Mureș, România, tel/fax: 0265-322.112, e-mail: panet@cjmures.ro  

Comuna Pănet invita persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv 

asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 

nr. 350/2005, sa depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila, 

pentru domeniile: cultura/educație/culte și sport. 

 

1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila a 

proiectelor din domeniile cultură/educație/culte și sport pe anul 2020 este 

prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprifit de interes 

general U.A.T Pănet. 

2. Sursa de finanțare a contractului și valoare: bugetul local, 138.000 lei, defalcat astfel 

Cultura/educație/culte: 120.000 lei 

Sport: 18.000 lei 

3. Durata proiectelor: 23 martie 2020 - 31 decembrie 2020. 

4. Data și ora limita pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal 

Legea nr. 350/2005 art. 20 alin. (2), 17 martie 2020, ora 14:00, motivul termenului 

de 15 zile se datorează adoptării bugetului local cu foarte mare întârziere. 

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna Pănet, adresă: com. 

Pănet, sat. Pănet, nr. 191, cod poștal 547450 jud. Mureș, România. 

6. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect va fi postată 

pe site-ul www.panit.ro și va fi afișată la sediul U.A.T Pănet. 

7. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 18 martie 2020, ora 12:00, 

sediul Primăriei Comunei Pănet. 

8. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va 

face de către Comisia de evaluare, în data de 18 martie 2020, ora 14:00, sediul 

Primăriei Comunei Pănet. 
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