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PROGRAMUL ANUAL
al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al UAT Oras Macin pe anul 2016,
pentru activităţi nonprofit de interes general şi pentru cultele religioase

Autoritatea finanţatoare Orasul Macin, cu sediul în Str. Florilor, nr. 1, cod fiscal 3839156, telefon
0240.571354, fax. 0240-573950, e-mail: primaria_macin@yahoo.com
Scopul programului constă în dezvoltarea activităţilor din domeniul cultural, educative, pentru tineret şi
sportive în Orasul Macin judeţul Tulcea, sporirea vizibilităţii Orasului Macin ca destinaţie turistică, precum şi
menţinerea şi perpetuarea tradiţiilor propovăduite de diversele culte religioase.
Obiective specifice ale programului:
- stimularea dezvoltării armonioase a locuitorilor Orasului Macin, prin încurajarea participării acestora la
activităţi sportive, sociale, de educaţie civică şi de tineret, precum şi înlesnirea contactului cetăţenilor Orasului
Macin cu actul cultural;
- susţinerea cultelor religioase, în vederea desfăşurării vieţii spirituale în bune condiţii.
- îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor Orasului prin susţinerea iniţiativelor asociaţiilor şi fundaţiilor de
antrenare a cetăţenilor în activităţi culturale, sportive, sociale, de educaţie civică şi de tineret.
A. Domeniul Sport, Cultură, Activităţi sociale, de educaţie civică şi de tineret - 393.000 lei, din care Domeniul
"Sport" - 273.000, Domeniul Cultură - 20.000 lei, Domeniul Social – 20.000 lei, şi Domeniul Educaţie civică
20,000 şi tineret - 40.000 lei.
Activităţi care pot fi finanţate:
- susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la
nivel judeţean, naţional şi internaţional prin organizarea de competiţii sportive;
- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor, prin organizarea de cantonamente, stagii
de pregătire sau deplasări la competiţii judeţene, regionale, naţionale sau internaţionale;
- susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare
a fiecăruia la nivel judeţean, naţional şi internaţional, prin organizarea de competiţii în aer liber, în spaţii
neconvenţionale, în scopul atragerii copiilor către sportul de performanţă;
- încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, prin organizarea de competiţii sportive
destinate amatorilor;
- organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale;
- organizarea de expoziţii de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;
- punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film, interdisciplinare sau
pluridisciplinare;
- editarea de cărţi şi publicaţii;
- organizarea de concerte, festivaluri şi alte manifestări culturale în
Orasul Macin judeţul Tulcea;
- activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;
- activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
- acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;
- campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog);
- măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate;

B. Domeniul "Culte" - 60.000 lei.
Tipuri de activităţi care pot fi finanţate:
a) conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional
mobil;
b) repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ
teologic proprietate a cultelor recunoscute;
c) amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale
unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea.
Notă: activităţile enumerate nu au caracter limitativ

Beneficiarii direcţi ai Programului sunt: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial,
asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii, care activează în folosul comunităţii Orasului Macin şi
propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al Orasului Macin

