
 

ANUNŢ DE PARTICIPAREPENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE  
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  A ACTIVITATILOR SPORTIVE, SOCIALE, 

TINERET, CULTURA SI TINERET DESFĂŞURATE IN ORASUL MACIN 
 

1. Autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială Orasul Macin 
judetul Tulcea, codul fiscal 3839156, adresa – Str. Florilor nr. 1, telefon: 

0240/571354,fax 0240/573950 e-mail: primaria_macin@yahoo.ro.   

2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona - finanţarea activitatior sportive 
conform Legii 350/2005.  

3. Denumirea autorităţii contractante: - Unitatea Administrativ Teritorială Orasul 
Macin  

4. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 10 martie 2016, ora 1600.       

    b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele, în plic sigilat – Unitatea 

Administrativ Teritorială Orasul Macin judetul Tulcea,, str. Florilor, nr. 1. 

Documentaţia de solicitare a finanţării, tehnoredactată în limba română si în 

format electronic, se va depune în două exemplare (original şi copie, incluse în 

acelaşi plic închis), la Compartiment Relaţii cu Publicul, din cadrul Unitatea 

Administrativ Teritorială Orasul Macin judetul Tulcea, 

. Fiecare exemplar va fi legat separat, cu paginile numerotate şi va conţine un opis, 
pentru a uşura evaluarea.       

  c) Perioada de selecţie a proiectelor: 10 martie – 10 aprilie 2016. 

5. Sursele de  finanţare şi de plată – bugetul propriu al Unitatea Administrativ 
Teritorială Orasul Macin judetul Tulcea,-  în limita sumei de 273,000 lei pentru 
activitati sportive, 20.000 pentru activitati culturale, 40.0000 pentru activitati 
de tineret, si 20,000 ron pentru activitati educative. 

6. Informaţiile privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu 
privire la capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le 
îndeplinească ofertantul se găsesc in documentatie din Ghidul solicitantului 
privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor 

religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Unitatea 

Administrativ Teritorială Orasul Macin judetul Tulcea, 

7. Criteriile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de servicii:  

- punctajul cel mai mare obţinut în baza ofertelor  tehnico - financiare cele  mai   
avantajoase.  
- gradul de îmbunătăţire al accesoriilor tehnice; 
- sporirea confortului şi a siguranţei în exploatare;  
 

    

DOSARELE se vor depune în perioada 03-10 martie 2016., 
la Compartiment Relaţii cu Publicul, Unitatea Administrativ Teritorială 

Orasul Macin judetul Tulcea, 

 

mailto:primaria_macin@yahoo.ro

