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Nr. 20223129.08.2022

PROCES VERBAL

incheiat astezi, 29.08.2022, ora 1200 , in urma selecliei gi evaludrii cererilor de

sprijin financiar pentru desfdgurarea unor proiecte Tn domeniile Sport gi Culturi, de

cdtre Comisia de evaluare gi selecfie.

Comisia de evaluare a cererilor in vederea atribuirii contractelor de finanlare
nerambursabili din fonduri publice pe anul 2022, sesiunea a ll-a :

1. CogilniceanuNeculai

2. Modiga Gabriel

3. Berbece Violeta

4. Toacge Rdzvan

5. Lupu Ovidiu

Secretar comisie - Dobrescu Alexandra

s-a intrunit Tn vederea acorddrii punctajului pentru fiecare solicitare de sprijin
financiar gi a desemndrii cAgtigdtorilor.

Misiunea Comisiei este aceea de a analiza gi solu[iona solicitdrile pentru acordarea

unui sprijin financiar, contribuind astfel la imbunitd[irea nivelului de dezvoltare al

comunitilii, cregterea performanlelor sportive colective si individuale, cregterea nivelului
de culturd 9i civiliza[ie ale tineretului.

Criteriile de selectie gi evaluare au avut in vedere indeplinirea urmitoarelor condifii:
l--J relevan[a - cAt de relevant este proiectul pentru obiectivele generale, pentru strategia
de dezvoltare a oragului, pentru necesiti[ile percepute in zoni, cdt de clar sunt definite
gi alese grupurile [intd - maxim 35%;

n capacitatea financiari 9i operationali - solicitantul are experien[d in management de
proiect si capacitate de implementare - maxim 20o/oi



' metodologie - cit de coerent este proiectul, planificarea activitililor este clari gi

realizabilS - maxim 25%;

,- buget - cheltuielile propuse reflectd in mod real raportul valoare-cost - maxim 2O%

Pentru a fi selectatd in vederea finanf5rii, o propunere trebuie si intruneascd un

procentaj total minim de 65%. in cazul in care procentajul total ob[inut de o propunere

de proiect este mai mic de 65% proiectul nu este eligibil pentru a primi finanlare.

Comisia de evaluare a cererilor in vederea atribuirii contractelor de finanlare

nerambursabila din fonduri publice pe anul 2022, sesiunea a ll-a, a constatatcd au fost

depuse 9i inregistrate un numir de 4 (patru) cereri pentru acordare de sprijin financiar,

grupate pe domenii, astfel:

SPORT - 2 (doui) solicitdri ;

CULTURA - 2 (doui) solicitiri ;

in urma verificdrii solicitdrilor depuse gi a criteriilor de evaluare, comisia a acordat

urmitoarele punctaje :

- Asociafia Sportivi Club Olimpic Zirnegti - Liga a lll-a O Performanfi
lstorici Asco Zirnegti respins conform art. 10 gi art. 11 din
Regulamentul privind regimul finanfirilor nerambursabile alocate de la
bugetul local pentru activiti[i nonprofit de interes Iocal elaborat in baza
Legii nr. 350/2005, aprobat prin HCL nr. 100 din 12.10.2018 9i modificat prin

HCL nr. 64 din 14.03.2018 9i HCL nr. 436 din 28.07.2022;

- Asociafia Centrul Cultural Virtual Artist Pentru Arte - Festivalul Nalional De

Muzici $i Dans Ecoul Pietrei Craiului, Edilia a lX-a - admis cu 82 de

puncte;

- Asociafia

puncte;

Glub Alpin Zirnegti - Maraton Piatra Graiului - admis cu 79,6

- Asocialia Absolvenfii 9i Pirinlii impreuni pentru viitor Educalia,
Prioritate in comunitate respins conform art. 24, alin (2) din
Regulamentul privind regimul finanlirilor nerambursabile atocate de la
bugetul Iocal pentru activitdti nonprofit de interes local elaborat in baza



l-egii nr. 350/2005, aprobat prin HCL nr" 100 din 12.10"2018 9i modificat prin
HCL nr.64 din 14.03.2018 gi HCL nr.436 din 28"07.2022- lipsi depunere ta
dosarul de finan[are a certificatului de atestare fiscali emis de cdtre UAT

Zirnegti;

Astfel, conform Art 36 din Regulamentul privind regimul finanldrilor

nerarnbursabile alocate de la bugetul local pentru activititi nonprofit de interes local

elaborat Tn baza Legii nr. 350/2005, ?n urma punctajului obtinut a fost aprobati
acordarea fondurilor nerambursabile de la bugetul local 2022 pentru solicitantii
maijos menlionafi:

- Asociafia Centrul Cultural Virtual Artist Pentru Arti;
- Asocialia Club Alpin Zirnegti;

Conform art. 16, lit. g) din Regulamentul privind regimul finanlirilor
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitdli nonprofit de interes local

elaborat in baza Legii nr. 350/2005, aprobat prin HCL nr. 100 din 12.10.2018 gi

modificat prin HCL nr.64 din 14.03.2018 si HCL nr.436 din 28.07.2022, termenul de

depunere a contestaliilor este de 3 (trei) zile lucritoare de la data afisirii
rezultatelor"

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Cogilniceanu Necula

Modiga Gabriel

Berbece Violeta

Toacse Rdzvan

Lupu Ovidiu

Secretar comisie - Dobrescu Alexandra

Data afigdrii rezultatelor - 31.08.2022,

Oragului Zirnegti
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