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Anexă la Hotărârea nr. 161 din 31.07.2017 

a Consiliului Local al Municipiului Roman 

privind procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 

încheiate între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă 

de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2017, conform prevederilor 

Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități non-profit de interes general 
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Serviciul emitent: "MANAGEMENTUL PROIECTELOR" 

Nr. 12624 din 24.07.2017 

 

 

RAPORT 

 

privind procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 

încheiate între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă 

de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2017, conform prevederilor 

Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități non-profit de interes general 

          

        Ca urmare a participării la selecția publică a proiectelor care vor beneficia de 

finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Roman pe anul 2017, 

conform prevederilor Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes 

general şi în conformitate cu Hotărârea nr. 72 din 30.03.2017 a Consiliului Local al 

Municipiului Roman, s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă 

următorilor beneficiari: 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 
Beneficiar Titlu Proiect 

Domeniu de 

activitate 

Valoarea 

finanţării 

nerambursabile 

acordate de 

Consiliul Local 

Roman 

- lei - 

1. 
12305 / 

18.07.2017 

Asociația Club 

Sportiv Vulpițele 

Galbene Roman 

 

"Promovarea sportului 

de performanță, 

ramura fotbal - 

feminin" 
 

"Activităţi 

sportive şi de 

tineret" 

 

9.000 

2. 
12306 / 

18.07.2017 

 

Asociaţia 

Alternative pentru 

Fiecare 
 

"Centrul de informare, 

consiliere şi 

socializare" 

"Social" 

 

7.480 

3. 
12307 / 

18.07.2017 
Andone Mihai 

"Tipărirea a 3 (trei) 

cărți" 

"Cultură, 

religie, 

învăţământ" 
 

 

7.000 

4. 
12308 / 

18.07.2017 

Asociația Box Club 

Municipal Roman 

"Boxul – sport ca 

alternativă la 

consumul de droguri și 

timpul pierdut pe 

stradă" 
 

"Activităţi 

sportive şi de 

tineret" 

 

 

7.000 

 

 

         Autoritatea contractantă Municipiul Roman, cu sediul în Municipiul Roman, 

Piața Roman-Vodă, nr. 1, județul Neamț, cod fiscal 2613583, telefon 0233.741.651, 

fax 0233.741.604, atribuie contractele de finanțare nerambursabilă beneficiarilor 

mai sus menționați, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 / 2005 privind 

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 

non-profit de interes general cu modificările și completările ulterioare. 

 

        

 

         Primar,                                          Şef Serviciul Managementul Proiectelor, 

 Lucian-Ovidiu Micu                                             Păvăluţă Irina                                                                                                                                         
 

 


