ERATĂ
SELECȚIE PARTENERI
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
Cererea de propuneri “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul
orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori”

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările si
completările ulterioare, aprobata cu modificări prin Legea nr. 105/2016 și ale Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin H.G. nr 93/2016
și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență și în conformitate cu prevederile Ghidului
solicitantului aferent cererii de proiecte AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. - Regiuni mai puțin
dezvoltate “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”
Primăria Municipiului Fetești, clarifică următoarele aspecte din cadrul procedurii de selecție:
Capitolul XIII – Dosarul de participare;
Varianta inițială

Variant actualizată

Organizațiile/companiile interesate de acest
parteneriat, vor depune completate, semnate
și ștampilate de reprezentantul legal,
documentele solicitate în plic sigilat pe care
se va specifica: “În atenția Primăriei
Municipiului Fetești, Pentru selecția de
parteneri POCU AP 5/PI 9.vi/OS 5.1”.
Plicul se va depune cu număr de înregistrare
la sediul Primăriei Fetești în termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunț pe site-ul
www.primariafetesti.ro, respectiv până la
data de 27.04.2017, ora 1400.

Organizațiile/companiile interesate de acest
parteneriat, vor depune completate, semnate
și ștampilate de reprezentantul legal,
documentele solicitate în plic sigilat pe care
se va specifica: “În atenția Primăriei
Municipiului Fetești, Pentru selecția de
parteneri POCU AP 5/PI 9.vi/OS 5.1”.
Plicul se va depune cu număr de înregistrare
la sediul Primăriei Fetești în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
prezentului
anunț
pe
site-ul
www.primariafetesti.ro, respectiv până la
data de 05.05.2017, ora 1400.

Capitolul XIV – Evaluarea dosarelor de participare;
Varianta inițială

Variant actualizată

Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de
10.05.2017
pe
site-ul
www.primariafetesti.ro,
iar
partenerii
selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de
contact furnizate în Fişa partenerului

Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de
08.05.2017
pe
site-ul
www.primariafetesti.ro,
iar
partenerii
selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de
contact furnizate în Fişa partenerului

Capitolul XV – Soluționarea contestațiilor;
Varianta inițială

Variant actualizată

Ofertantii care nu au fost selectati de
Primăria Municipiul Fetești ca parteneri în
vederea aplicarii cererii de finantare pentru
proiectul care face obiectul Anuntului de
selectie pot depune, în termen de 2 zile
lucratoare de la data publicarii Rezultatului
procedurii pe site-ul www.primariafetesti.ro,
contestatii care se solutioneaza de comisia
de contestatii în termen de 2 zile lucratoare
de la data expirarii termenului de depunere a
contestatiilor.

Ofertantii care nu au fost selectati de
Primăria Municipiul Fetești ca parteneri în
vederea aplicarii cererii de finantare pentru
proiectul care face obiectul Anuntului de
selectie pot depune, în termen de 2 zile
lucratoare de la data publicarii Rezultatului
procedurii pe site-ul www.primariafetesti.ro,
(10.05.2017) contestatii care se solutioneaza
de comisia de contestatii în termen de
maxim 2 zile lucratoare de la data expirarii
termenului de depunere a contestatiilor.

UAT Municipiul Fetesti
Sorin GAFITOI
26.04.2017

