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Anunţ de participare
privind atribuirea în anul 2023 a contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al

Municipiului Braşov pe domeniul social

Municipiul Braşov, cu sediul în b-dul Eroilor nr. 8, cod poştal: 500007, cod fiscal: 4384206,
cont deschis la Trezoreria Braşov, tel. 0268/416550, e-mail: finantare.social@brasovcity.ro, site:
www.finantare.primariabrasovenilor.ro invită persoanele juridice fără scop patrimonial,
respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii și cultele religioase recunoscute
conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 și de Ghidul
Solicitantului aprobat prin HCL nr. 243/14.04.2022, să depună oferta în scopul atribuirii
contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul: social.

Procedura de selecţie aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a
proiectelor din domeniul social pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general şi în Ghidul Solicitantului aprobat prin HCL nr. 243/14.04.2022, publicat pe
www.finantare.primariabrasovenilor.ro

Sursa de finanţare a contractelor de finanțare este bugetul local al Municipiului Brașov.

În anul 2023, valoarea totală aprobată în bugetul local al Municipiului Braşov pentru finanțarea
proiectelor din domeniul social este de 600.000 lei.

Din această sumă, Municipiul Brașov va finanța proiectele care vor fi implementate în perioada:
15.05.2023 – 15.11.2023

Prin intermediul prezentei proceduri de finanțare se vor finanța proiecte care se adresează
următoarelor arii prioritare:

a) Violența în familie
b) Vârstnici aflați în situație de risc social.
c) Persoane cu dizabilități sau întârzieri în dezvoltare.
d) Tineri dezinstituționalizați
e) Sănătatea mintală.

Municipiul Brașov finanțează proiectele din domeniul social care se înscriu în una din ariile
prioritare amintite, în limita sumei de 50.000 lei/ proiect.

Pentru a obține finanțare, un solicitant trebuie să asigure minim 10% din valoarea finanțării
solicitate în conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului aprobat prin HCL nr. 243/14.04.2022.

Documentaţia necesară în vederea participării la procedura de selecție și informațiile detaliate în
legătură cu procedura, pot fi accesate pe site-ul: www.finantare.primariabrasovenilor.ro,
secțiunea Social, sau obținute direct de la sediul Municipiului Brașov.

Cererile de finanțare pot fi depuse personal la sediul Municipiului Brașov - Centrul de Informare
Cetăţeni – masa 6 - b-dul. Eroilor nr. 8, cod poştal 50007, Braşov, expediate prin poștă sau pe
platforma online www.finantare.primariabrasovenilor.ro.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 31.03.2023 ora 13.00.
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Conform programului Centrului de Informare Cetăţeni, documentaţia în format fizic poate fi
depusă la registratura Primăriei Municipiului Brașov zilnic, de Luni - Joi, în intervalul orar 8:00-
14:00, iar Vineri, în intervalul orar 8:00-13:00.

Documentaţia depusă în format fizic trebuie însoţită obligatoriu de o cerere sau adresa de înaintare
către Primăria Municipiului Brașov.

Cererile de finanţare depuse cu întârziere şi cele care nu sunt formulate și transmise în
conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aprobat prin HCL nr. 243/14.04.2022 nu vor fi
luate în considerare.

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către
comisiile de evaluare și selecție, în perioada 03.04.2023 – 27.04.2023 pe baza criteriilor
prevăzute de Ghidul de solicitantului aprobat HCL nr. 243/14.04.2022.

Publicarea listei finale a proiectelor câștigătoare se va face în data de 28.04.2023.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul Municipiul Brașov, Biroul Relații Externe,
Turism și Evenimente b-dul. Eroilor nr. 8, cod poştal 50007, Braşov, la numărul de telefon +40-268-
416550 int. 135 sau direct de pe platforma online www.finantare.primariabrasovenilor.ro
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