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ANUNȚ
Comisia de soluționare a contestațiilor rezultatului selecției de proiecte în vederea atribuirii
contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2005, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.261 din data 26.07.2013, a
procedat astăzi, 18.05.2016, ora 1300, la sediul Consiliului Județean Iași, la soluţionarea
contestaţiei rezultatului selecției de proiecte Sesiunii I - exclusiv proiecte culturale și proiecte
sociale a Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul
Județului - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru
proiecte culturale, proiecte sociale, activități de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru nonprofit de interes
general, cu modificările completările ulterioare Legii tinerilor nr. 350/2006, aprobat de Consiliul
Judeţean Iași în acest scop prin Hotărârea nr. 46/26.02.2016, după cum urmează:
1.

2.

Asociația Salvați Copiii – Filiala Iași - număr de înregistrare 14805/12.05.2016.ADMISĂ în urma verificării eligibilității solicitantului, proiectului și cheltuielilor
(conform Cap.3 pct.3.1; pct.3.2 și pct.3.3 din Ghidul solicitantului).
Asociația Salvați Copiii – Filiala Iași - număr de înregistrare C.J. Iași 13798/04.05.2016 în urma evaluării a întrunit 44 de puncte – RESPINS – ca urmare a neîndeplinirii
punctajului prevăzut la art. 36 alin. (1) lit.e) din Ghidul solcitantului, respectiv “Decizia
de a respinge o cerere de finanţare nerambursabilă sau de neacordare a finanţării
nerambursabile poate avea la bază unul din următoarele motive: “Proiectul nu
întruneşte minimum 60 de puncte în grila de evaluare”.
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– consilier județean;
– consilier județean;

Friedrich – consilier juridic - Serviciul Juridic Contencios
Administrativ - Direcția Juridică;

Pagină 1

