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Nr. 7777/26.07.2018
Dosar nr. IV - D - 5

ANUNȚ
de atribuire a contractelor de finanțare în cadrul sesiunii de selecție a proiectelor sociale înainte de contestații
în cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Județean Galați,
pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobat de Consiliul Județean Galați prin Hotărârea nr. 62 din 30.03.2018
În urma verificării existenței documentelor de calificare prevăzute la cap. 4, pct. 4.1.1. și pct. 4.1.2 și evaluării conform pct. 5.2. din
Ghidul Solicitantului, membrii Comisiei de evaluare și selecție au stabilit următoarele:
Nr.
crt.

1.

Nr. înregistrare/
data depunerii
CJ Galați

Aplicantul/Titlul proiectului

Constatări

Rezultatul comisiei privind conformitatea administrativă
și eligibilitatea proiectelor, solicitanților și a categoriilor
de cheltuieli

7382/16.07.2018

Fundația Inimă de Copil Galați
Centrul de recuperare și
reabilitare pentru copii cu
dizabilități

N/A

ADMIS

În urma evaluării cererii de finanțare pe baza criteriilor de selecție prevăzute în Anexa 8, aprobate prin Ghidul Solicitantului, de
către Comisia de evaluare și selecție, beneficiarul căruia i s-a atribuit contractul de finanțare nerambursabilă, înainte de contestații, este
următorul:
Nr.
crt.

Aplicantul

Titlul proiectului

Punctaj obținut
în urma evaluării

Suma acordată de Consiliul Județean
Galați (lei)

1.

Fundația Inimă de
Copil Galați

Centrul de recuperare și reabilitare
pentru copii cu dizabilități

77

66300

Hotărârea comisiei de evaluare și selecție, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 338/17 iulie 2018,
a fost luată în unanimitate și este susținută de procesul-verbal al ședinței de evaluare din data de 23.07.2018.
Prezentul anunț a fost afișat astăzi, 26.07.2018, pe site-ul Consiliului Județean Galați.

Președintele Consiliului Județean Galați,
Costel FOTEA

Oana Ionescu/
1 ex/25.07.2018

Director executiv – Epure Camelia

