
PROCES VERBAL
Nr. 11716 /08.04.2015

Incheiat azi, 08.04.2015, cu ocazia întrunirii membrilor comisiei de
evaluare si selectionare a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de
finantare nerambursabila numita prin HCL nr.27/2015.

Lucrarile sedintei s-au realizat in prezenta tuturor membrilor comisiei,
sedinta fiind astfel statutara. S-au depus un numar de noua proiecte, toate
incadrandu-se in termenul de depunere comunicat in Monitorul
Oficial,dupa cum urmeaza:

1. Solicitant : Empi Karate Club Brad
Titlul proiectului : ,, Campioni pentru Brad”;

2.Solicitant : Parohia Ortodoxa RomanaTaratel
Titlul proiectului : ,, Restaurare, reabilitare si consolidare
Biserica Ortodoxa Taratel”;

3. Solicitant : Parohia Romano Catolica
Titlul proiectului ,, Reabilitarea si imbunatatirea sistemului
de clopote al Lacasului de cult Biserica Romano Catolica”;

4. Solicitant : Parohia Ortodoxa Romana Brad III
Titlul proiectului : ,,Biserica Parohiei Ortodoxe Brad III-
Centru spiritual al comunitatii crestine din zona”;

5. Solicitant : Asociatia Speologica ''Speobrad'';
Titlul proiectului: ,,Sport si aventura in municipiul Brad';

6. Solicitant : Asociatia Sportiva Metalul
Titlul proiectului :,, Sistem organizat de selectie si pregatire
pentru participare la competitii’’;

7. Solicitant : Fundatia ''Auraria- Barza'' Municipiul Brad
Titlul proiectului :,,Extaz si Agonie in mineritul Zarandean''

8. Solicitant : Clubul sportiv,, Armata- Aurul” Brad
Titlul proiectului : ,,Instruirea sportivilor si participarea la
competitii de fotbal, aeromodelism si taekwon-do in anul
2015”;

9. Solicitant : Asociatia ''Brad- Mileniul 3''
Titlul proiectului : ,,Promovarea potentialului turistic al
zonei Brad''.



Comisia a analizat proiectele depuse si a constatat ca toate sunt
eligibile.

Fata de aceasta, a hotarat trecerea la etapa urmatoare. Astfel,a
intocmit fise de evaluare pentru fiecare proiect in parte a acordat
punctajele corespunzatoare si a atribuit sume dupa cum urmeaza:

Proiect nr.1 solicitant Empi Karate Club Brad - 20.000 lei
Proiect nr.2 solicitant Parohia Ortodoxa RomanaTaratel - 16.000 lei
Proiectnr. 3solicitant Parohia Romano Catolica Brad - 4.000 lei
Proiect nr.4 solicitant Parohia Ortodoxa Brad III - 80.000 lei
Proiect nr.5 solicitant Asociatia Speologica Speobrad - 10.000 lei
Proiect nr.6 solicitant Asociatia Sportiva Metalul Criscior

Brad - 45.000 lei
Proiect nr.7 solicitant Fundatia Auraria Barza Brad - 5.000 lei
Proiect nr.8 solicitant Clubul sportiv,, Armata- Aurul” Brad - 170.000 lei
Proiect nr.9 solicitant Asociatia Brad Mileniul III - 5.000 lei

Din totalul sumei alocate de 360.000 lei a fost repartizata suma de
355.000 lei astfel:

- servicii recreative si sportive - 245.000 lei
- servicii religioase - 100.000 lei
- servicii culturale - 10.000 lei

Suma de 5.000 lei alocata pentru serviciilor recreative si sportive a ramas
nerepartizata si va fi redistribuita in functie de necesitatile bugetare.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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