
ANUNȚ ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005; ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1. Autoritatea contractantă, Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, aduce la cunoștință
publică  atribuirea  contractelor  de  finanțare  nerambursabilă  din  bugetul  local,  aprobate  prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 87/31.03.2022.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: selecție de proiecte.
3. Forma contractului: contract de finanțare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile

dispozițiilor Legii nr. 350/2005 (actualizată) privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general, în baza Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului  Suceava nr.  2/27.01.2022 privind  aprobarea  ''Programului  anual  al  finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2022''  și  a  Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 3/27.01.2022, prin  care s-a aprobat  ''Regulamentul
privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit
de interes local''.

4. Contractele de finanțare nerambursabilă:
4.1.  Domeniul:  Sport,  Subdomeniul:  Tenis  de  câmp,  Programul:  ”Promovarea  sportului  de
performanță”,  Denumire  beneficiar:  Clubul  Sportiv  ”Select”  Suceava,  Titlul  proiectului:
”Promovarea și  dezvoltarea activităților  sportive,  prin practicarea tenisului  de câmp la  nivel  de
performanță”, Număr și dată contract: 9310/01.04.2022, Suma acordată prin contract: 100.000
lei;
4.2.  Domeniul:  Sport,  Subdomeniul:  Atletism,  Programul:  ”Promovarea  sportului  de
performanță”, Denumire beneficiar: Asociația Județeană de Atletism Suceava, Titlul proiectului:
”Cupa Internațională de Atletism”,  Număr și  dată contract:  9542/01.04.2022,  Suma acordată
prin contract: 10.000 lei;
4.3.  Domeniul:  Sport,  Subdomeniul:  Ecvestru,  Programul:  ”Promovarea  sportului  de
performanță”,  Denumire  beneficiar:  Asociația  Club  Sportiv  ”One  Horse  Power”  Suceava  –
Asociația Club Sportiv ”Un Cal Putere” Suceava,  Titlul proiectului:  ”Promovarea și dezvoltarea
activităților  sportive  de  performanță,  în  ramura  sportivă  ecvestră”,  Număr  și  dată  contract:
9746/01.04.2022, Suma acordată prin contract: 50.000 lei;
4.4.  Domeniul:  Sport,  Subdomeniul:  Atletism,  Programul:  ”Sportul  pentru  toți”,  Denumire
beneficiar:  Asociația  Club  Sportiv  ”Academia  de  Sport”  Suceava,  Titlul  proiectului:  ”Crosul
Sucevei – aleargă pentru sănătatea ta”, ediția a VII-a, Număr și dată contract: 9541/01.04.2022,
Suma acordată prin contract: 20.000 lei.

Total general = 180.000 lei

Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 69 din data de 8 aprilie
2022.


