ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Nr. 14237 din 22.06.2016
Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă de la
bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc
pentru anul financiar 2016
Municipiul Câmpulung Moldovenesc, reprezentat prin primar Negură
Mihăiță, cu sediul în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava,
str. 22 Decembrie nr. 2, cod poștal 725100, cod fiscal 4842400, telefon
0230314425, fax 0230314725, email primaria@campulungmoldovenesc.ro, ca
urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii
contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de
execuție financiară 2016, pentru domeniile: cultură și educație, social și sport,
organizată la data de 22.04.2016, în baza:
- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2015 pentru aprobarea Regulamentului
referitor la regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fondurile
bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2016 cu privire la aprobarea bugetului
general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2016 cu privire la aprobarea finanțărilor
nerambursabile din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe
anul 2016,
s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă următorilor beneficiari:
Nr. Numar și dată Beneficiar
crt. încheiere
contract
1.

11675/13.05.
2016

2.

11952/18.05.
2016

Titlu proiect

Asociația
„Promovarea
Club Sportiv
fotbalului
Junior
cîmpulungean la
Câmpulung
nivel național”
Moldovenesc
Ignătescu
Artemisia

Editarea
volumului de carte
intitulat „Lecții de
viață”

Punctaj
obținut

Suma
acordată

95

5000 lei
(49,16%
din
valoarea
totală a
proiectului)

69

1500 lei
(83,33%
din
valoarea

totală a
proiectului)
3.

11953/18.05. Popoiu Ionel
Editarea
2016
volumului de carte
intitulat „Statele
Medievale
Românești:
Moldova și
Câmpulungul”
TOTAL
Valoarea totală a contractelor atribuite: 8500 lei.

Primar,
Negură Mihăiță

70

2000 lei
(66,70%
din
valoarea
totală a
proiectului)
8.500,00 lei

Comisia de evaluare și selecție a proiectelor,
Secretar,
Negură Vasile

