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Raport de oportunitate-atribuire

incheiat astdzi 01.09.2017, in urma selecJiei qi evaludrii proiectelor de finantare nerambursabila
pentru desfbgurarea unor acJiuni/ activitd[ilproiecte/programe de cdtre Comisia de evaluare qi

seleclionare a proiectelor- domeniul cultura

Comisia de evaluarea a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finan{are
nerambursabild din fonduri publice pe anul 2017, numita prin Hotirdrea nr.28 adoptata de

Consiliul Local al al orasului Ungheni in data de 16.05.2017, avdnd urmdtoarea componentd:
Platon Mihail - presedinte comisie, Botos Anca - secretar comisie, Furnea Ovidiu- membru
specialist, Porime Razvan - membru specialist si Sita Adriana- membru specialist, s-a intdlnit in
vederea acorddrii punctajului pentru fiecare solicitare de sprijin financiar gi desemndrii
cdqtigEtorilor.

Misiunea Comisiei este aceea de a analiza qi soluliona solicitlrile pentru acordarea unui
sprijin financiar, contribuind astfel laimbundtdlirea nivelului de dezvoltare al comunitdlii si la
cregterea nivelului de cultura qi civilizatie al tineretului. Rolul Comisiei este de a analiza gi nota
proiectele in conformitate cu grila de acordare a procentelor gi de a stabili ierarhia ofertelor in
funcJie de valoarea qi importanta proiectului, cu respectarea Criteriilor de eligibilitate gi a
Criteriile de evaluare qi selectie prezentate in Regulamentul de acordare a finanldrilor
nerambursabile din bugetul propriu al Orasului Ungheni pe anul 2017, pentru activitAti nonprofit
de interes local.

Pentru a fi selectat[ in vederea finanf5rii, o propunere trebuie sd intruneascd un procentaj

total minim de 40o/o, iar suma totala disponibila oferita de Consiliul Local Ungheni pentru anul
2017, domeniul cultura este de 50.000 lei. Comisia de evaluarea a ofertelor in vederea atribuirii
contractelor de finantare nerambursabilE din fonduri publice pe anul 2017, domeniul cultura, a

constatat cd a fost depus gi inregistrat un singur proiect de catre Asociatia Culturala ,,Maris", cu
titlul ,,Promovarea culturii populare si traditionalena orasuli Ungheni in dezvoltarea socio-
economica a localitatii si organizarea si participarea la spectacole dedicate Zilei Nationale a
Romaniei.. in urma procesului de selecfie si evaluare proiectul a fost admis si a primit din partea

comisiei un punctaj de 93.6 puncte. Conform algoritmului de calcul se acorda Asociatiei
Culturale ,,Maris" 90% dinvaloarea totala eligibila, respectiv 45.000 lei .


