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RAPORT FINAL

al Comisiei de evaluare qi selecfionare a beneficiarilor de finanfare nerambursabild din bugetul propriu

al Oragului Ungheni, a structurilor sportive de drept privat, asociafiilor pe ramuri de sport judelene

precum gi a persoanelor fizice din oragul Ungheni, care iniliazd gi organizeazd programe gi acfiuni

sportive de utilitate public6, in anul 2017

Comisia de evaluare gi seleclionare a proiectelor sportive, compusi din 5 membri: D-na Ola

Liliana - sef birou (pregedinte al comisiei), Dna. Sturza Maria Daniela - consilier (secretarul

comisiei), Dna. Macarie Rodica - consilier, Dnul Porime Ioan Sorin - consilier, d-na Stefan Raluca -
consilier -lipseste deoarece este in concediu medical,cei prezenti au trecut la evaluarea proiectelor

depuse de structurile sportive la termenul de 31 august1Dl7. A fost depus un singur proiect spre

evaluare gi anume:

Clubul Sportiv VIITORUL UNGHENI

,,UN PROIECT PENTRU COMUNITATE". Participarea qi pregatirea echipelor de seniori,
juniori 9i copii in campionatele jude{ene, zonale, nafionale qi la turnee in fari de fotbal

organizate de Asociatia Judeteanl de Fotbal, Federafia Romffni de Fotbal,Cluburi de Fotbal.

Proiectul Asociatia Clubului Sportiv VIITORAL UNGHENI ,,UN PROIECT PENTRU
COMUNITATE" a obtinut un punctaj de93,75 puncte.

Comisia de evaluare gi selecfionare constatd incadrarea punctajului oblinut in intervalul

100-90 puncte inbaza c[ruia se acordi 907o din valoarea totalI eligibili conform Regulamentului de

acordare a finanlSrilor nerambursabile din bugetul propriu al Oraqului Ungheni pe anul 2017 pentru

activit6ti non-profit de interes general.

Av0nd in vedere faptul cI bugetul total al proiectului este de 125.000 lei din care cheltuieli

eligibile in sumd de 122.500, comisia propune aprobarea finanfdrii proiectului SPORTUL DE
PERFORMANTA, Clubut Sportiv VIITORUL UNGHENI ,,UN PROIECT PENTRII

COMaNITATE" " Participarea si pregatirea echipelor de seniorijunior si copii in campionate

judetene,zonale,nationale ,si la turnee in tara de fotbal organizate de Asociatia judeteana de

fotbal,,Federatia romana de fotbal ,Cluburi de fotbal " ,depus de ACF VIITORUL UNGIIENI, cu o

finanlare din partea Oragului Ungheni de 110.000 lei.

Comisia de evaluare gi selecfionare:
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Dna Stefan Raluca-membru


