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Nr. 8.978/30.03.2020

Anunf privind suspendarea procedurii de acordare a finanff,rilor nerambursabile
din fondurile bugetului local al Municipiului Sighigoara,

pentru activitl{i nonprofit de interes local, pentru anul2020

Autoritatea finanlatoare Municipiul Sighiqoara, cu sediul in Sighiqoara, str. Muzeului, nr. 7,

cod fiscal 5669309,telefon: 02651771280, fax: 02651771278, e-mail: pdimAdia@si$ilQara.org.ro,
Dat fiind Anunful de participare pentru acordarea finan{Irilor nerambursabile din

fondurile bugetului local al Municipiului SighiEoara, pentru activiti{i nonprofit de interes local
pentru anul 2020, inregistrat cu nr. 7.698112,03.2020, publicat in Monitorul Oficial al Rominiei,
partea a VI-a, nr.46111,03.2020;

In contextul declardrii st6rii de urgenf6 pentru sdndtatea publicd ;i a mdsurilor restrictive dispuse

in acest sens, findnd cont qi de evolufia epidemiologici la nivelul teritoriului Romdniei,
Datd fiind qi suspendarea programului de lucru cu publicul in institufie,
Pentru evitarea disfunc{ionalitalilor in cadrul procedurii de depunere, de derulare a proiectelor,

respectiv, de atribuire a contractelor de finanlare nerambursabilI din fondurile bugetului local al

Municipiului Sighigoara pentru activitili nonprofit de interes local;
AnuntI suspendarea. incepind cu data de 31.03.2020, pe perioada instituirii, potrivit

prevederilor legale, a stirii de urgenf[, a proce4urii de acordare a finan{Srilor nerambursabile
din fondurile bugetului local al Municipiului Sighigoara, pentru activitlti nonprofit de interes
local pentru anul 2020.

Termenele limitd de depunere a propunerilor de proiecte in scopul atribuirii contractelor de

finan{are nerambursabilS, vor continua s[ curgd, cu perioada rdmasd la momentul suspendlrii, de la data

incet6rii stdrii de urgen{d, iar restul termenelor se vor decala in mod corespunz[tor.
Autoritatea finanlatoare Municipiul Sighigoara igi rezervS dreptul de a reveni cu informalii qi

precizdri privind reluarea procedurii, in funcJie de evolu{ia situafiei la nivel nafional.

Comisia de evaluare gi de selec{ionare a proiectelor de finan{are nerambursabil6 alocate de la bugetul
local al municipiului Sighigoara pentru activitdli nonprofit de interes local
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