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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. 17761/18.04.2017 

 

     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 recunoscute de lege în România, pe anul 2017, în ordinea punctajelor obținute și în funcție de 

creditele bugetare aprobate:     

  

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 și promovarea mișcării sportive 

de performanță, pentru disciplina fotbal, la 

nivel de seniori și juniori, în Municipiul 

Săcele” 

81,00 102 500 

2 Club Sportiv Rugby 

Săcele 

”Rugby- un alt mod de viață pentru copii 

săceleni” 

77,00 75 000 

3 Club Sportiv Babarunca ”Campionii” 75,14 15 000 

4 Club Sportiv Wankan ”Stagiu de pregătire, competiții, echipament 

sportiv” 

68,50 7 500 

PROGRAME, PROIECTE ȘI ACȚIUNI CULTURALE (credite bugetare alocate: 150 000 lei) 

1 Asociația Portavicum 

(pentru o nouă 

comunitate) 

”Vitrina digitală a Săcelelui” 89,86 43 585 

2 Asociațiunea Transilvană 

pentru literatura română 

și cultura poporului 

român Astra, 

Despărțământul ”Frații 

Popeea” 

”Păstrarea și promovarea tradițiilor, 

obiceiurilor, portului și dansurilor populare 

românești” 

78,57 81 695 

3 Asociația Izvorul Săcele ”Monografia portului popular mocănesc din 

Săcele” 

76,57 11 900 

4 Asociația HMIK ”Târg de Crăciun, ediția a VIII- a” 73,00 8 100 

5 Asociația Community 

Aid Network (CAN) 

”Din Săcele, cu drag” 72,71 4 720* 

6 Asociația Grupul pentru 

inițiativă locală Corona 

”Redefinirea participativă a identității 

culturale locale- Săcele 2017”  

65,29 0** 

  * fracție din credite bugetare aprobate 

**credite bugetare insuficiente 

 



 
 

 

 

PROGRAMELE CULTELOR RELIGIOASE (credite bugetare alocate: 150 000 lei) *** 

Nr. 

crt 

 

Solicitant  

 

Obiectul cererii 

Suma 

aprobata – 

lei- 

1 Biserica Evanghelică 

Lutherană, Parohia 

Turcheș 

Finalizarea lucrărilor de reparații exterioare la 

casa de rugăciune. 

25 000 

2 Biserica Ortodoxă 

Nașterea Sf. Ioan 

Botezătorul 

Înlocuire învelitoare acoperiș biserică (fără 

cupola centrală). 

45 000 

3 Parohia Sfânta Adormire I 

Săcele 

Reparații acoperișul bisericii. Reprații 

acoperișul casei reci (mortuare). 

35 000 

4 Parohia Evanghelică 

Lutherană Cernatu 

Sprijinirea lucrărilor de reparații la exteriorul 

zidurilor bisericii, precum și al zidului 

înconjurător 

20 000 

  

*** Pentru susținerea cultelor religioase au rămas credite bugetare nealocate în sumă de 25 000 lei 

pentru care se va organiza o nouă sesiune de participare în vederea obținerii de sprijin financiar pe anul 

2017. 

 

          Proiecte culturale depuse care au îndeplinit condițiile de participare și au fost declarați eligibili dar 

nu au întrunit punctajul mimim necesar acordării finanțării nerambursabile:   
   

Nr. 

crt. 

Solicitant Titlu proiect Punctaj obținut 

1 Asociația Barcasági 

Csángó Egyesület 

”Păstrarea și promovarea tradițiilor populare 

săcelene” 

61,14 

2 Asociația Ceangăilor 

Bârsa 

”Diversitatea în educația săceleană- element al 

culturii europene” 

58,14 

 

Solicitanții de finanțare nerambursabilă care nu au îndeplinit condițiile de participare și au fost 

declarați neeligibili: 
  
Nr. 

crt. 

 

Solicitant  

 

 Titlu proiect/ Obiectul cererii 

PROGRAME, PROIECTE ȘI ACȚIUNI CULTURALE 

1 Asociația Mocani Săceleni ”Dialoguri culturale- promovarea și revitalizarea 

tradițiilor și obiceiurilor mocanilor săceleni- familia 

element central și determinat al mocanului săcelean” 

2 Asociația culturală Junii Săceleni ”Promovarea dansului popular, al portului și a 

obiceiurilor în rândul copiilor și tinerilor săceleni” 

PROGRAMELE CULTELOR RELIGIOASE 

1 Biserica Evanghelică Lutherană 

Satulung- Suseni 

Reparații acoperiș parohie. 

2 Parohia Ortodoxă Săcele- Gârcini Continuare lucrări de construire a bisericii. 

3 Parohia Reformată Săcele Reparație exterioară casa de rugăciune și parohială. 

4 Biserica Penticostală Săcele Achiziție 100 buc. scaune pentru sala de adunare. 



 
 

5 Parohia Ortodoxă Română Turcheș I 

Săcele 

Lucrări reparație acoperiș. 

6 Biserica Evanghelică Lutherană Parohia 

Baciu 

Repararea susținerii și automatizarea acționării celor 

două clopote împreună cu repararea accesului la 

clopote. 

 

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 20.04.2017. 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 

Necula Geta- consilier juridic, membru 

Medianu Gheorghe- Șef Serviciu, membru 

 

Redactat: Secretar Comisie Dăscăleci Mirela 

            

    

 


