
Material de informare
Proiecte de finanțare

nerambursabilă pe Legea 350



Sesiunea de proiecte cu finanțări nerambursabile pentru anul
2021: programul ”Sport pentru toți” , ”Cultură” și ”Proiecte de

tineret învățământ și recreative”. 

ÎMPREUNĂ dăm 
culoare orașului!



Cine sunt eligibili? 
Asociații non-guvernamentale
Fundații
Societăți comerciale: NU
Persoane fizice: NU
Categoria sport: dovada CIS.
Sediu: municipiul Satu Mare



Activități eligibile
Cultură: educație culturală, muzică, teatru,
evenimente, activități culturale
Tineret: cursuri, tabere, caravane, expoziții,
evenimente, ateliere, festivaluri
Sport: programe sportive



Ce NU este eligibil
Achiziții imobile
Alcool, tutun, etc.
Cumpărarea vehiculului
Dobânzi de întârziere, amenzi
Decontarea împrumutului



Etapele proiectului
Depunere proiect
Comisie de evaluare: punctaj
Contract cu Centrul Cultural 
Activitățile proiectului
Depunere decont

1.
2.
3.
4.
5.



Depunere proiect1.
Conform legii: plic sigilat, la sediu

Documentele asociației
Proiectul cu anexele completate

CONȚINE: 

Deadline: 10 mai, ora 16.00 



Lista documente
a) FORMULARUL de finanţare,  (Anexa nr. 1), în 2 exemplare, original, semnat/ştampilat;
b) HOTĂRÂREA judecătorească de înfiinţare, 1 exemplar, copie conform cu originalul
c) STATUTUL şi actul constitutiv, actualizată, un exemplar, copie conform cu originalul;
d) HOTĂRÂRILE judecătorești  prin care s-au admis modificări, 1 exemplar, copie cf originalul;
e) dovada de SEDIU, un exemplar, copie conform cu originalul: SATU MARE
f) CERTIFICATUL din  Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, 1 exemplar, copie cf cu originalul;
g) CERTIFICAT de atestare fiscală emis de către Direcţia Impozite si Taxe Locale
h) CERTIFICAT de atestare fiscală emis de către Direcţia Generală 
a Finanţelor publice Satu Mare



Lista documente
i) DECLARAȚIE pe proprie răspundere: contribuție 20% 
j) DECLARAȚIE pe proprie răspundere a preşedintelui (Anexa 2), 1 exemplar, în original;
k) DECLARAȚIE pe proprie răspundere, din care să reiasă că proiectul cultural depus nu
beneficiază de mai multe finanțări din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu
Mare pe anul în curs; un exemplar, în original;
l) ÎMPUTERNICIREA responsabilului de proiect pentru derularea acestuia, în situaţia în
care acesta nu este președintele structurii, un exemplar, în original; 
m) DOVADA contribuţiei proprii şi a altor contribuţii, în situaţia în care acestea există
(convenţia/ protocolul/ contractul în care se precizează responsabilităţile, 
inclusiv cele financiare ale fiecărui partener în realizarea proiectului );
n) DECLARAȚIE pe proprie răspundere a președintelui de 
neexistența situației de incompatibilitate (Anexa 3).



Cum să scrii proiectul
De ce este necesar, la ce nevoi răspunde
Detalierea activităților
Buget realist, pe categorii
Atenție! Aceste cheltuieli vor trebui decontate
Contribuție proprie de minim 20% 



2. Decizia comisiei

3. Contract 

Verificare, punctaj: 11-13 mai 2021
Etapa 1: rezultate eligibilitate: 14.05.2021, ora 16
Contestații: 2 zile de la afișare 
Etapa 2: rezultate punctaj, 19.05.2021 ora 16

Data facturilor: după contract! 



4. Cum să-ți organizezi
evenimentul

Atenție, decontarea se face ulterior! 
Se poate solicita avans (decont intermediar) 
Logo GMZ, Primăria Satu Mare



Organizare financiară
Comandă / contract furnizori
Proces verbal de primire
Produse: fișă de magazie / bon de consum 
Factură și ordin de plată / chitanță 

1.
2.
3.
4.



Decontare

Verificare + plată 

Raport narativ despre activități
Decont financiar (facturi și documente) 
Documentație foto / video pe CD/USB

1.
2.
3.



Contacte
Financiar
Muntean Ciprian, 0744-868-688, conta@gmz.ro
Cultură
Szénás Zalán, 0748-812-654, zalan@gmz.ro
Tineret și sport 
Molnár Dániel, 0751-864-493, tineret@gmz.ro

Secretariat: L-V, 08-16, echipa@gmz.ro


