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Nr 5022/09.06.2017

PROCES VERBAL

Intocmit astazi 09.06.2017, cu ocazia intrunirii comisiei de evaluare si selectare a
asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local, pentru activitati
nonprofit (cultura, educatie civica, domeniul social, protectia mediului si culte religioase.),
conform anuntului de participare la selectia de proiecte publicat in MO al Romaniei, partea a
VI-a, nr. 86/09.05.2017, in temeiul legii 350/2005, privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice
Ordinea de zi a comisiei numita prin HCL 32/31.03.2017, si completata prin
Dispozitia primarului nr. 156/12.05.2017, este urmatoarea:
1. Alegerea presedintelui comisiei, prin vot secret, conform art. 28, CAP. V din
Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al
orasului Agnita, pentru activitati non profit de interes local, aprobat prin HCL 13/28.02.2017;
2. Verificarea eligibilitatii proiectelor depuse, precum si de indeplinire a criteriilor
de acordare a finantarilor, asa cum sunt stabilite in Capitolul III din Regulament.
3. Selectionarea proiectelor castigatoare prin aplicarea criteriilor de evaluare
stabilite in Capitolul V, art. 37 din acelasi Regulament.
4. Stabilirea sumelor ce revin proiectelor castigatoare.
Pentru primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la alegerea presedintelui de
comisie dintre membrii acesteia, prin vot secret.
A fost facuta o propunere, in persoana d-nei Anghel Gabriela, iar in urma numararii
voturilor, doamna a intrunit majoritate de voturi, respectiv 4, si a fost aleasa in functia de
presedinte al comisiei. Din acest moment lucrarile comisiei sunt conduse de presedinte.
Pentru punctele 2 si 3 ale ordinii de zi comisia constata urmatoarele:
A fost depus la autoritatea finantatoare in termenul specificat in Anuntul de
participare la selectia de proiecte, un singur proiect, pe domeniul Culte religioase si anume :
Nr.
crt
1

Solicitant
Parohia Ortodoxa Romana nr. 2 Agnita

Denumirea proiectului
Pictura tehnica fresca la Capela
“Adormirea Maicii Domnului “ Agnita

Comisia a verificat indeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite in capitolul II din
Regulament si a constatat ca proiectul se incadreaza in criterille de eligibilitate pentru a putea
fi acordata finantarea nerambursabila de la bugetul local al orasului Agnita, conform
Programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local pe anul
2017, aprobat prin HCL 35/24.04.2017, si publicat in MO nr 78/26.04.2017, partea a VI-a.

In urma evaluarii conform criteriilor specifice de evaluare mentionate in cap V, art.
37, a fost acordat urmatorul punctaj:
Nr.
crt

Solicitant/Titlu proiect

Punctaj acordat de fiecare
membru al comisiei
Matei Dumitru :

1.

84

Parohia Ortodoxa Romana nr. 2
86
Agnita/ Pictura tehnica fresca la Cioca Ioan :
Capela “Adormirea Maicii Domnului Anghel Gabriela : 80
“ Agnita
Hirtoaga Paul :
81
Duca Bogdan :

Media
punctajelor
obtinute

80,2

70

Deoarece proiectul a depasit punctajul minim de selectare (60 puncte|), proiectul este
eligibil pentru finantare nerambursabila.
Pentru punctul 4 al ordinii de zi comisia constata necorelarea Regulamentului privind
regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local cu art 14 din Legea nr.
350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitati nonprofit, care stipuleaza ca: “Autoritatea finantatoare trebuie sa repete procedura
de selectie in cazul in care exista un singur participant. In cazul in care in urma repetarii
procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finantatoare are
dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabila acestuia, in conditiile legii.”
In aceste conditii aflandu-ne in situatia prevazuta la art. 14, comisia propune
autoritatii finantatoare organizarea unei noi proceduri de selectie a propunerilor de proiecte
pentru finantare nerambursabilasi modificarea Regulamentului in consecinta prin Hotarare a
Consiliului Local.
Drept pentru care a fost intocmit prezentul proces verbal , spre cele legale.
Comisia:
Matei Dumitru__________________
Cioca Ioan_____________________
Anghel Gabriela_________________
Hirtoaga Paul___________________
Duca Bogdan___________________

Secretar Comisie:
Murgoci Mihaela

