
Nr. 13509 /05.06.2015 

COMUNICAT 

 
cu privire la rezultatul final  al sesiunii de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare  nerambursabilă 
de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei, pe anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general si respectiv O.G. numarul 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin finciar pentru unitățile de 
cult, apartinând cultelor religioase recunoscute din Romania. 
            În perioada 18 mai – 05 iunie 2015 a avut loc sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de 
finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Vatra Dornei, pe anul 2015, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.350/2005 si O.G.82/2002 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, respectiv stabilirea unor forme de sprijin finciar pentru 
unitatile de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, de catre comisia de evaluare şi 
selecţionare a solicitanţilor, numiţi prin Hotărârea nr. 46/13.032015 și Hotărârea nr. 268/13.02.2015. 

Rezultatele evaluării, conform procesului verbal nr. 13433/05.06.2015 al Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila se prezintă astfel : 
  
  

Nr. 
crt 

Solicitant Proiect Suma solicitată (lei) 

1 
  

Parohia Nasterea Maicii 
Domnului 

Reparatii invelitoare, fatada si amenajare cale de 
acces. 

8.000 

2 
  

Parohia Sf .Ilie Lucrare de reabilitare si modernizare a bisericii 12.000 

  
Nr. 
crt 

Solicitant Proiect Suma  aprobată 
(lei) 

1 
  

Asociatia Redescoperă 
Vatra Dornei 

Parcul de distracții multimedia Vatra Dornei. 22.000 

2 
  

Școala Gimnazială nr.2 
Vatra Dornei 

Editare revistă “Pe firul vremii”. respins 

3 
  

A.F.C. SF.Voievozi Mihail 
și Gavril 

La prânz am altă familie. 48.000 

4 
  

Clubul Sportiv Municipal 
Dorna(activitati : atletism, 
fotbal si tenis de masa) 

Promovarea sportului de performață 89.000 

5 
  

Asociatia Plaiurilor 
Dornelor 

Festivalul Național al Ansamblurilor Folclorice ale 
copiilor „Dorna ,Plai de joc și cântec” 

22.000 

6 Asociatia Plaiurilor 
Dornelor 
  

Evenimentul „Bucuriile Zapezii” respins 

  
 Eventualele contestații se vor depune la registratura primariei municipiului Vatra Dornei în termen de 
15 zile de la data prezentului comunicat.  
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