Aviz Comisia învățământ, sănătate, protecție socială, cultură, sport și tineret
Președintele Comisiei,
Berek Ștefan
Nr. 7586 din 03.05.2022

Raport de atribuire
a contractelor de finanțare nerambursabilă din cadrul
Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul
Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean, pentru cultură
 Sursa de finanțare: Bugetul propriu al Consiliului Județean Sălaj, în baza Hotărârii
Consiliului Județean nr. 26 din 28 februarie 2022
 Buget alocat: 80.000 lei (din 550.000 lei total linie bugetară)
 Suma totală solicitată: 70.000 lei.
 Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.04.2022, ora 13.30.
 Perioada în care s-a desfășurat evaluarea și selecția de proiecte: 11.04.2022 – 21.04.2022.
 Afișarea rezultatelor: 26.04.2022
 Perioada de contestații: 26.04.2022 – 30.04.2022.
 Durata finanțării: anul 2022.
 Proiecte depuse și înregistrate – 3 de cereri de finanțare, după cum urmează:
NR. Număr
CRT înregistrare

SOLICITANT

DENUMIRE PROIECT

1.

6028/08.04.2022

Asociația Cultura’n
Șură

2.

6092/08.04.2022

Asociația Pro Teatru

Teatru la Șură. Spectacole
în sate sălăjene
Stagiunea județeană de
toamnă

3.

6112/08.04.2022

Asociația „Inimioare
fericite”

Spectacol de teatru folcloric

BUGET
TOTAL

SUMA

30.960

23.000

67.500

60.000

11.112

10.000

Proiecte declarate eligibile – 2 cereri de finanțare. A fost respinsă 1 cerere de finanțare, pe
motive de neeligibilitate administrativă, tehnică și financiară:
1. Asociația Cultura’n Șură
- Nerespectare cerinței să aibă obligatoriu sediul social, punct de lucru, filiala sau
sucursala înregistrate în județul Sălaj.

În urma analizei tehnico-financiare pentru fiecărui proiect în parte, comisia a calculat
punctajul aferent fiecărui participant, prin media aritmetică a punctajelor fiecărui membru.
Membrii comisiei apoi au publicat clasamentul final:

Nr. înregistrare

Solicitant

6092/08.04.2022
6112/08.04.2022

Asociația Pro Teatru
Asociația „Inimioare fericite”

Suma
solicitată
60000
10000

Punctaj
acordat
91.60
77.80

Valoare totală a bugetelor proiectelor depuse este de 109.572 lei iar suma totală a
cererilor este de 93.000 lei, cu o depășire de alocare bugetară în cuantum de 13.000 lei.
Datorită neeligibilității unui proiect, suma propusă spre contractare este de 70.000 lei, iar
diferența de 10.000 lei din totalul liniei bugetare a Consiliului Județean Sălaj aferent
Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul
Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean, pentru activități sportive, de tineret –
recreative și culturale va fi alocată Programului pentru Sport, Tineret și Recreative.
Comisia de evaluare și selecționare a fost numită prin Dispoziția nr. 100 din 04 aprilie 2022 a
Președintelui Consiliului Județean Sălaj și este constituită astfel:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muscăliță Alina-Adriana – Direcția de Investiții și Programe Publice
Ardelean Sebastian – Direcția de Investiții și Programe Publice
Kadar Andrea-Diana – Direcția monitorizare
Buhăţel Anca-Raluca – Direcția juridică și administrație publică
Ruzici Daniela – Direcția economică
Mureșan Mircea-Ioan – Direcția de Investiții și Programe Publice - Secretarul comisiei.

