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RAPORT CU PRIVIRE LA CONTRACTELE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2014
• Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria municipiului
Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, nr.31, Vulcan, judeţul Hunedoara, telefon 0254570340, fax
0254571910, email primvulcan@yahoo.com
• RAPORT ANUAL 2014. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2014, a fost aprobat Programul
anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2014 în condiţiile legii nr.350/2005 în
sumă totală de 480.000 lei, astfel: - pentru sprijinirea asociaţiilor şi fundaţiilor non profit: 60.000
lei. - pentru sprijinirea cluburilor sportive şi/sau asociaţii locale pe ramură de sport: 360.000 lei pentru sprijinirea cultelor religioase: 60.000 lei. Sprijinirea asociaţiilor şi fundaţiilor non profit:
Sesiunea de evaluare a proiectelor, a avut loc în luna martie 2014, fiind depuse două propuneri de
proiecte, şi anume: Fundaţia „Raza Speranţei”, respectiv Asociaţia „Un suflet, o speranţă”, fiind
acceptată spre finanţare propunerea de proiect a Fundaţiei „Raza Speranţei”. În data de 24.03.2014
a fost semnat contractul de finanţare nerambursabilă nr. 16.857, în valoare de 54.400 lei. Suma a
fost necesară pentru reabilitarea şi modernizarea a 12 camere din adăpostul fundaţiei, pentru
persoanele aflate în dificultate. Sprijinirea cluburilor sportive şi/sau asociaţii locale pe ramură de
sport: Sesiunea de evaluare a proiectelor, a avut loc în 12.03. 2014, fiind depuse două proiecte de
către următoarele asociaţii sportive: - Asociaţia Clubul Sportiv Vulcan, respectiv Asociaţia
„Extreme Fight Club”. În urma evaluării celor două propuneri de proiecte de către comisia de
evaluare numită prin Dispoziţia primarului nr. 281/4.03.2014, au fost aprobate spre finanţare
ambele propuneri. Pentru propunerea de proiect a Asociaţiei Clubul Sportiv Vulcan, s-a încheiat
contractul de finanţare nr.16.138/14.03.2014, în valoare totală de 300.000 lei, iar pentru propunerea
de proiect a Asociaţiei „Extreme Fight Club”, s-a încheiat contractul nr. 16.447/20.03.2014, în
valoare totală de 60.000 lei. Sprijinirea cultelor religioase: În urma anunţului de participare au fost
depuse un număr de 5 propuneri de proiecte, de către următoarele culte: ParohiaRomano-Catolică,
Parohia Reformată, Parohia Ortodoxă Vulcan I, Parohia Ortodoxă Vulcan II, Parohia Ortodoxă
Română Vulcan-Coroeşti. Toate propunerile cultelor religioase au fost acceptate spre finanţare,
astfel: a fost încheiat contractul nr. 17.175/27.03.2014 pentru reparare învelitoare acoperiş biserică
cu Parohia Romano-Catolică, în valoare totală de 63.904,65 lei, din care suma de 15.000 lei a fost
alocată de la bugetul local; contractul nr. 17.178/27.03.2014 pentru înlocuirea tâmplăriei existente
cu tâmplărie PVC încheiat cu Parohia Reformată în valoare totală de 11.000 lei din care 10.000 lei a
fost alocată de la bugetul local; contractul nr. 17.176/27.03.2014 pentru asfaltare curte interioară
încheiat cu Parohia Ortodoxă Română I în valoare totală de 11.000 lei, din care suma de 10.000 lei
a fost alocată de la bugetul local; contractul nr. 17.177/27.03.2014 pentru înlocuirea tâmplăriei
existente cu tâmplărie PVC încheiat cu Parohia Ortodoxă Vulcan II în valoare totală de 11.000 lei,
din care 10.000 lei de la bugetul local. Beneficiarii contractelor de finanţare nerambursabilă au
respectat prevederile contractuale pe întreaga perioada de derulare ale acestora.

