ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69. cod. 700075,14
www.icc.ro
Fax: 0232 - 210336;
Tel.: 0232 - 235100;

Nr. Mg-f(,/ IQ,_

(

2017

ANUNT

de atribu i re a contractelor de finantare in cadrul Sesiunii de selectie, exclusiv activitati de tineret,

a Programului pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2017 din bugetul Judefului
Consiliul Judelean Iasi, pentru activitati nonprofit de interes judelean, (exclusiv pentru proiecte culturale,
proiecte sociale activitaii de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanfarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modOceirile
completiirile ulterioare Legii tinerilor nr. 350/2006, aprobat de Consiliul Judetean Iasi in acest scop prin
Hottireirea nr. 159/27.04.2017
Consiliul Judetean la0 in
In urma selectiei publice de proiecte, organizate de Judetul
cadrul Sesiunii de depunere de proiecte pentru activitati de tineret, a Programului pentru acordarea de
fmantAri nerambursabile in anul 2017 din bugetul Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, pentru activitati
nonprofit de interes judetean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale §i activitati de tineret),
conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finantArilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare §i Legii tinerilor
a nr. 159/27.04.2017, s-au
.' e
nr. 350/2006, aprobat de Consiliul Judetean Iasi in acest scop prin Hotarar
atribuit urmatoarele contracte de finantare nerambursabila:

Nr.
Crt.

TOTAL
Aplicant/Denumirea proiectului

puncte acordate
proiectului

Finantare
nerambursabila
acordatii de
Consiliul Judetean
Iasi
-Lei -

I

ASOCIATIA ZERO GRAVITY
Gradina de corzi

2

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
PERSONALA DIN IASI

71,20

24.999,40

69,60

25.000

68,80

24.728,76

61,80

25.000

invata sa poti!
3

ASOCIATIA ZERO GRAVITY
Esti tanar, esti activ!
ASOCIATIA PERSOANELOR ACTIVE DIN IASI

4

Iasul vechilor zidiri — Festivalul Cronicarilor
Moldoveni

TOTAL

99.728,16

Finantare nerambursabila acordata de Consiliul Judetean 110
Lei Grantul total de finantare pe Cultura salsa:

100.000

Suma ramasa:

271,84

No':
a) Documentatia Culturaled cu proiectul „Ateliere Multiculturale §i Plurilingvistice la Ia§i", care a
intrunit 45,8 puncte la evaluarea calitatii Si evaluarea financiara a fost RESPINSA ca urmare a
neindeplinirii punctajului necesar prevazut la art. 36 alin. (1) lit.e) din Ghidul solcitantului,
respectiv "Decizia de a respinge o cerere de finantare nerambursabila sau de neacordare
a finantarii nerambursabile poate avea la baza unul din urmatoarele motive: "Proiectul nu
intnme§te minimum 60 de puncte in grila de evaluare."
b) Celelalte documentatii depuse pentru obtinerea unor finantari nerambursabile conform Legii
350/2006 au fost RESPINSE pentru neconformitate administrativa, conform prevederilor
din Ghid.
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