
 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

Încheiat azi, 25.05.2021, cu ocazia întrunirii membrilor comisiei de 

evaluare și selecționare  a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de 

finanțare nerambursabilă numită prin HCL nr.48/22.04.2021 și Dispoziția 

nr.333/19.05.2021. 

    

Au fost depuse un număr de  nouă proiecte, toate încadrând-se în 

termenul de depunere comunicat în Monitorul Oficial, după cum urmează: 

 

1. Solicitant: Parohia  Ortodoxă Valea Brad - 80 puncte 

Titlul proiectului: ”Reabilitare lăcaș de cult din satul Potingani - 

Parohia Valea Bradului prin reabilitarea învelitorii de tablă a acestuia”; 

2. Solicitant : Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn - 73 puncte 

Titlul proiectului : “Lucrări finisaje interioare biserică”; 

3. Solicitant : Parohia Ortodoxă Română Brad III - 90 puncte 

Titlul proiectului : ,,Biserica Parohiei Ortodoxe Brad III - Centru 

spiritual al comunității creștine din zonă”; 

4. Solicitant : Parohia  Romano - Catolică Brad 

Titlul proiectului: Lucrări de întreținere și reparații - Înlocuire 

tâmplărie 

5. Solicitant : Asociația Sportivă Club Offroad Brad - 80 puncte 

Titlul proiectului : Cupa “ Drumul Aurului ” ediția a II-a 

6. Solicitant: Asociația Montană Speozarand - 80 puncte 

 Titlul proiectului : “50 de ani de speologie brădeană ”; 

   7. Solicitant : Parohia  Ortodoxă Română  Brad 2 - 80 puncte 

Titlul proiectului  : “Lucrări de întreținere si reparații curente 

exterioare - Refacerea si repararea scărilor exterioare si a trotuarului 

din curtea bisericii” 

8.Asociația Sportivă Club Șerb Brothers Gym Brad - 75 puncte 

Titlul proiectului : “Dezvoltarea sportului in domeniul boxului și al 

artelor marțiale”; 

9.Solicitant : Clubul Sportiv “Armata Aurul” Brad - 87 puncte 



Titlul proiectului : “Pregătirea sportivilor și participarea la 

competiții de fotbal și aeromodelism in anul 2021 ”; 

 

Comisia a analizat proiectele depuse și a constatat că toate sunt 

eligibile, cu excepția Parohiei  Romano - Catolică Brad care nu a 

îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul 

solicitantului actualizat. 

 

         Față de aceasta, s-a hotărât trecerea la etapa următoare. Astfel, s-au 

întocmit fișe de evaluare pentru fiecare proiect în parte, s-au acordat 

punctajele corespunzătoare și s-au atribuit sume după cum 

urmează:  

     

Proiect nr.1- solicitant Parohia  Ortodoxă Valea Brad - 20.000 lei    

Proiect nr. 2 - solicitant Parohia Ortodoxă Mesteacăn  - 15.000  lei 

Proiect nr. 3 - solicitant Parohia Ortodoxă  Brad III -  80.000 lei 

Proiect nr. 4 -  solicitant Parohia Parohia  Romano - Catolică Brad 

proiect neeligibil - respins                                   

Proiect nr. 5 - solicitant Asociația Sportivă Club Offroad Brad  

5.000 lei                      

Proiect nr.  6 -  solicitant Asociația Montană Speozarand - 5.000 lei                 

Proiect nr. 7 -  solicitant Parohia  Ortodoxa Romana Brad 2 -  25.000 

lei 

Proiect nr. 8 -  solicitant Asociația Sportivă Club Șerb Brothers 

Gym Brad - 5.000 lei  

Proiect nr. 9 -  solicitant Clubul Sportiv “Armata Aurul” Brad 

95.000 lei 

 

         Din totalul sumei alocate de 260.000 lei a fost repartizata suma de 

250.000  astfel: 

      - Sport                110.000 lei 

      - Culte                140.000 lei 

 

     Suma de 10.000 lei alocata pentru cultura nu a fost repartizata, nefiind 

solicitări . 


