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Nr. /62 /1,?' /26.05.2020
ANUNT
contractelor
de
finantare
in cadrul sesiunii de seleclie a proiectelor sociale
de atri bu ire a
(dupe solutionarea contestaliilor),
in cadrul Programului penult acordarea de finantori nerambursabile in anul 2020 din bugetul Judetului Iasi Consiliul Judetean Iasi, pentru activiteiti nonprofit de interes jud%an, conform prevederilor Legii nr. 350/2005
privind regimul finanlarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitetti nonprofit de interes general,
cu mockficetrile completetrile ulterioare,
aprobat de Consiliul Judetean Iasi in acest scop prin HotArrarea nr. 141/18.03.2020
si a
— Consiliul Judetean
in urma selectiei publice de proiecte sociale, organizate de Judetul
Programului
pentru
acordarea
de
finantetri
nerambursabile
in
anul
solutionarii contestaliillor depuse in cadrul
2020 din bugetul Judetului Iasi - Consiliul Judetean Ia,si, pentru activiteiti nonprofit de interes judetean, conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantetrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitetti nonprofit de interes general, cu modificetrile completetrile ulterioare, aprobat de Consiliul Judetean Iasi
in acest scop prin Hotlirlirea nr. 141/18.03.2020, s-au atribuit urmAtoarele contracte de finantare
nerambursabila:
a) proiecte sociale:

NR.
CRT.

Nr. inregistrare
documentatie

1

14200/05.05.2020,
ora 1143

ASOCIATIA
/TITLUL PROIECTULUI

PUNCTAJ
OBTINUT
in urma
evaludrii

84.57
Asociatia Harmony and Hope Iasi
"Eu croiesc-eu cos! — Curs de croitorie"
Total sums alocatA din Program —lei
Grant de finantare 2020 lei

Suma
acordata de
Consiliul
Judetean
la§i
- lei 25.000
25.000
300.000

Suma rAmasa nerepartizatA din grantul de finantare al
275.000
Programului in anul 2020 -lei
•
precum
e Comisieide eva- uare s se -ectionare
Prezentul anunt este sustinut de Procesele
18, modificate si completate prin HCJ Iasi
si ale Comisiei de contestatii stabilite prin H
nr. 160/27.04.2020.
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