
R O M Â N I A
JUDEŢUL BRAŞOV

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

Nr. 16238/13.04.2018

APROBAT,
PRIMAR,

ING. POPA VIRGIL

COMUNICAT

În urma finalizării procedurii de selecție și evaluare, Consiliul Local al Municipiului Săcele
anunță lista beneficiarilor de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Săcele
pentru acțiuni și programe sportive, programe, proiecte și acțiuni culturale și programele cultelor
religioase recunoscutede lege în România, pe anul 2018, în ordinea punctajelor obținute și în funcție de
creditele bugetare aprobate:

Nr.

crt. Nr. crt Solicitant Titlu proiect

Punctaj

obținut

Suma

aprobata

– lei-

ACȚIUNI ȘI PROGRAME SPORTIVE (credite bugetare alocate: 200 000 lei)

1 Asociația Sportivă F.C.
Precizia Săcele

”Susținerea promovarea și dezvoltarea
disciplinei fotbal, la nivel de seniori și
juniori, în Municipiul Săcele"

77,67 113 500

2 Club Sportiv Rugby Săcele "Educație, sănătate, performață prin
rugby"

77,57 71 500

3 Club Sportiv Babarunca ”Campionii II” 71,29 15 000

PROGRAME, PROIECTE ȘI ACȚIUNI CULTURALE (credite bugetare alocate: 200 000 lei)

1 Asociația Portavicum (pentru
o nouă comunitate)

"Săcele- călătorie în timp și în spațiu" 74,57 65 550

2 Asociația "Mocani săceleni" "Centenar 1918- 2018 Transilvania și
Unirea cea Mare"

73,83 32 000

3 Asociațiunea Transilvană
pentru literatura română și
cultura poporului român-
Astra. Despărțământul "Frații
Popeea" Săcele

"ASTRA Săcele la Centenarul românilor" 70,42 61 315

4 Asociația culturală "Junii
săceleni"

"Promovarea dansului popular, al portului
și a obiceiurilor în rândul copiilor și
tinerilor Săceleni"

70,14 41 135
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PROGRAMELE CULTELOR RELIGIOASE (credite bugetare alocate: 150 000 lei)

Nr.

crt Solicitant Obiectul cererii

Suma

aprobata –

lei-

1 Parohia Ortodoxă
Română Turcheș I Săcele;
Biserica Adormirea
Maicii Domnului

Lucrări reparație acoperiș biserică 53 000

2 Parohia Reformată
Săcele- Eparhia
Reformată din Ardeal

Lucrări reparație acoperiș casa de rugăciune 21 000

3 Biserica Evanghelică
Lutherană Parohia Baciu

Reabilitare reparatie mecanism de actionare a
clopotelor bisericii si reparații interioare în
turnul bisericii

31 000

4 Parohia Ortodoxă Sfinții
Arhangheli Mihail și
Gavril

Lucrări de reparații și zugrăveli exterioare
ansamblu biserica Sf. Arhangheli Mihail și
Gavril

45 000

Proiecte pentru programe, proiecte și acțiuni culturale care au întrunit punctajul minim de 65
puncte necesar acordării finanțării nerambursabile și au fost declarați eligibili dar nu mai sunt credite
bugetare suficiente în vederea alocării acesteia:

1 Asociația "Izvorul" "Centenarul Românilor în Centrul
României"

68,71

2 Asociația "Barcasági Csángó
Egyesület"

"Păstrarea și promovarea tradițiilor
populare săcelene"

68,57

3 Grupul de voluntari "Din Săcele,
cu drag" prin Asociația
Community Aid Network

"Din Săcele, cu drag" 68,42

4 Asociația Zestrea Săceleană "Mocanii, înainte mergători ai Unirii
tuturor românilor"

67,85

Proiecte sportive depuse care au îndeplinit condițiile de participare și au fost declarați eligibili dar
nu au întrunit punctajul mimim de 65 puncte necesar acordării finanțării nerambursabile:

Nr.
crt.

Solicitant Titlu proiect Punctaj obținut

1 Asociația Club Sportiv
Wankan

"Stagiu pregătire, competiții, echipament
sportiv"

57,93

Solicitanții de finanțare nerambursabilă care nu au îndeplinit criteriile și condițiile minime de
finanțare, potrivit prevederilor art. 5 lit. a) din Regulamentul privind acordarea de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru  proiectele  sportive, aprobat prin
H.C.L. nr. 27/ 15.02.2016, și au fost declarați neeligibili:



Nr.

crt. Solicitant Titlu proiect/ Obiectul cererii

ACȚIUNI ȘI PROGRAME SPORTIVE
1 Asociația Clubul Sportiv Romanian

Drift Community
"Rodrift games- sportivitate, siguranță rutieră și fair-
play"

Solicitanții de finanțare nerambursabilă pot formula contestații asupra modului de organizare și
desfășurare a selecției și să le depună în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la
cunoștință a rezultatului selecției- respectiv 17.04.2018. Contestațiile vor fi soluționate în termen de
maximum 5 zile de la data expirării termenului de depunere de către o comisie de soluționare a
contestațiilor.

Autoritatea contractantă Consiliul Local al Municipiului Săcele atribuie contractele de finanțare
nerambursabilă beneficiarilor mai sus menționați în conformitate cu cap. III, art. 36, 37 și 38 din Legea
nr. 350/ 2005 prinvind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de evaluare și selecționare
Munteanu Gheorghe- consilier local, Președinte
Kristály László- consilier local, membru
Băilă Gheorghe- consilier local, membru
Sterpu Ciprian- consilier local, membru
Iordache Mihaela- consiler local, membru
Zamfir Geta- consilier juridic, membru
Medianu Gheorghe- Șef Serviciu, membru

Redactat: Secretar Comisie Dăscăleci Mirela


