
     
ANUNŢURI DE PARTICIPARE 

 
  Informaţii generale privind autoritatea speciala: denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 

adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primaria Municipiului Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 17, judeţul Suceava, 
telefon 0230375229, fax 0230375170, e-mail: primaria@vatra-dornei.ro  

Anunţ de participare în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local 
pentru activităţi nonprofit de interes general, sesiunea 2017 (proiecte sociale, culturale, sportive, de educaţie 

civică şi tineret) 
1. Autoritatea contractantă: Primaria Municipiului Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 17, judeţul Suceava, telefon 
0230375229, fax 0230375170, e-mail: primaria@vatra-dornei.ro cod fiscal 7467268. 
2. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile: 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, legile speciale pentru fiecare domeniu în parte, precum, Hotărârea Consiliului Local Vatra Dornei nr. 
51/13.03.2017 de aprobare a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul Municipiului Vatra 
Dornei alocate pentru activităţi nonprofit de interes general si local. Sursele de finanţare şi de plată: bugetul Unităţii 
Administrativ Teritoriale Vatra Dornei, în limita sumei de 358.000 lei,pentru domeniile sport: valoare 240.000 
lei,cultura-educatie: valoare 70.000 lei, social : valoare  48.000 lei. 

Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult ,apartinand 
cultelor religioase recunoscute din Romania . Sursele de finanţare şi de plată: bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale Vatra 
Dornei, în limita sumei de 35.000 lei. 

  Data limita pentru depunerea ofertelor  08.05.2017. 
Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele, în plic sigitat:, Primaria Municipiului Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu 

nr 17 la Registratura unităţii, într-un exemplar, tehnoredactat în limba româna în format electronic (formularele completate 
de mână nu sunt acceptate), în plic sigilat. 
3. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Primariei Vatra Dornei 
din Ghidul solicitantului. 
4. Perioada de depunere a proiectelor  din momentul publicarii pana in data de  08 mai 2017.  
5. Preluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se vor face de către Comisia 
de evaluare şi selecţie constituită prin Dispoziţia nr. 68/30.03.2017, în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, 
în limita bugetului alocat. 
6. Rezultatul sesiuni  de selecţie a proiectelor se va publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, secţiunea 
Anunţuri. . Data selectiei proiectelor de catre Comisia de evaluare a proiectelor este 09-10 mai 2017.      

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact Primaria Municipiului Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 17, 
judeţul Suceava, telefon 0230375229, fax 0230375170, e-mail: primaria@vatra-dornei.ro  

Autoritatea finanţatoare: Primaria Municipiului Vatra Dornei Cod fiscal 7426728, 
Adresa: str. Mihai Eminescu nr. 17, judeţul Suceava, telefon 0230375229, fax 0230375170, e-mail: 

primaria@vatra-dornei.ro . 
Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul Municipiului Vatra 
Dornei este 08 mai 2017, ora 15.00.                       



                ROMÂNIA 
                     JUDETUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI  
     Telefon : 0230375229, Fax 0230375170 

                  e-mail primaria @vatra-dornei.ro  www.vatra-dornei.ro 
  

   
 

 
RAPORT ANUAL 

 
 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primaria Municipiului Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 17, judeţul Suceava, 
telefon 0230375229, fax 0230375170, e-mail: primaria@vatra-dornei.roRaport anual al finanţărilor nerambursabile din fondurile 
publice ale Primăriei Municipiului Vatra Dornei pentru anul 2016. 

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016, între autoritatea contractantă 

Primăria Municipiului Vatra Dornei şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:
 

 
Nr. 
crt 

Solicitant Proiect Valoare 
proiect 

Finalizat 

1 
 

A.F.C. SF.Voievozi Mihail și 
Gavril 

La prânz am altă familie. 48000 realizat 

2 
 

Clubul Sportiv Municipal Dorna Promovarea sportului de performață 192000 183430 

3 
 

Asociatia Plaiurilor Dornelor Festivalul Național al Ansamblurilor 
Folclorice ale copiilor „Dorna ,Plai de joc 
și cântec” si Targul copiilor mestesugari.  

30000 realizat 

4 
 

Aociatia Culturala  Eric Voegelin Festivalul de film istoric la Vatra Dornei. 10000 realizat 

5 
 

Asociatia Redescopera  Vatra 
Dornei 

Dorna Art-Art Focus Vatra Dornei –
Constientizare si Dezvoltare 

10000 realizat 

 TOTAL  VALOARE  PROIECTE:  290000 lei 
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                     JUDETUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI  
     Telefon : 0230375229, Fax 0230375170 

                  e-mail primaria @vatra-dornei.ro  www.vatra-dornei.ro 
  

   
 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL 
 
 
 
 

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primaria Municipiului Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 17, judeţul Suceava, 
telefon 0230375229, fax 0230375170, e-mail: primaria@vatra-dornei.ro .Raport anual al finanţărilor pentru unitatile de cult, 
apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania,  pentru anul 2016. 

Raport cu privire la contractele de finanţare pentru unitatile de cult, încheiate în cursul anului 2016, între autoritatea 

contractantă Primăria Municipiului Vatra Dornei şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala - Republicata si actualizata. 

 
 

Nr. 
crt 

Solicitant Proiect Valoare proiect Finalizat 

1 
 

Parohia Sf. Treime Sistem alarma, sonorizare si 
supraveghere contra incendiilor 
si a furtului. 

3000 realizat 

2 
 

Parohia Nasterea Maicii 
DomnuluiI 

Reparatii invelitoare si 
fatada.Inlocuire ferestre cu 
vitralii. 

6000 realizat 

3 
 

Parohia Romano-Catolica Reparatii intrare principala si 
secundara in biserica 

2500 realizat 

4 Parohia Pogorarea Sf. Duh  Centrala termica pentru Biserica 
si Praznicar. 

3000 realizat 

5 
 

Parohia Sf. Ilie Lucrari de reparatii curente 
cladiri la Biserica si Capela 
Mortuara a parohiei. 

5000 realizat 



 

 

 

 

6 Parohia Sf. Apostoli Petru si 
Pavel 

Dotare cu videoproiector si 
aparatura conexa. 

2500 realizat 

7 Biserica Sf. Chir si Ioan Amenajare interior biserica. 2500 realizat 

8 Parohia Rosu Sf. Ioachim si 
Ana  
 
 
 

Reparatii fatada biserica. 2500 realizat 

9 Parohia Sf. Gheorghe  Lucrari de reparatii la fatada 
exterioara a bisericii. 

3000 realizat 

 TOTAL  VALOARE 
PROIECTE: 

 30000 

 

    
 
 
 
 
 
                                                                INTOCMIT 
                                                 MIHAELA JURAVLE POPESCU 

 
 
 
 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 


