
Anunţ privind rezultatul sesiunii de selecţie

pentru acordarea  finanţării nerambursabile pentru
activităţi nonprofit de interes local, în conformitate cu

prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Autoritatea finanţatoare: UAT Comuna Pîrteştii de Jos, str.
Principală, nr. 81, cod poştal 727425, judeţul Suceava, telefon:
0230237019; fax 0230237060, e-mail: pirtestii@yahoo.com.

Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice
alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările
şi completările ulterioare şi HCL nr. 33/16.07.2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la
bugetul local pentru activităţi non profit de interes local, la nivelul
comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

Domeniile pentru care s-a acordat finanţarea nerambursabilă:
culte religioase  şi sport.

Descrierea proiectului: “LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE
ÎMPREJMUIRE SCHIT”.

Descrierea proiectului:” LUCRĂRI DE RESTAURARE PICTURĂ
INTERIOARĂ ÎN TEHNICA FRESCO”

Descrierea proiectului:” SPORT SĂNĂTATE DIVERSIFICARE”

Numărul de participanţi:-3  (trei).

Câştigătorii  sesiunii de selecţie:



- SCHITUL ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI, sat. Vîrfu
Dealului, com. Pîrteştii de Jos, jud. Suceava prin coordonator de
proiect Strugariu Spiridon.
- PAROHIA ORTODOXĂ  SFÂNTUL NICOLAE PÎTREŞTII DE JOS
nr.1,sat. Pîrteştii de Jos, com. Pîrteştii de Jos, jud. Suceava prin
coordonator de proiect preot Ciornei Dănuţ.
-   ASOCIAŢIA ZIMBRII BUCOVINEI PÎRTEŞTII DE JOS, sat.
Pîrteştii de Jos, com. Pîrteştii de Jos, jud. Suceava prin coordonator
de proiect Todos Ilie.

Sumele aprobate pentru  anul  2013, pe domenii:
culte religioase – 5.000 lei

   sport- 5000 lei
Mărimea finanţărilor nerambursabile: Valoarea minimă şi maximă
este de 5.000 lei şi 5.000 lei şi  se aplică finanţărilor nerambursabile
pentru proiecte individuale care pot fi finanţate în cadrul programului.

Anunţul de participare a fost afişat la data de 15.04.2013.

Afişat la sediul Primăriei comunei Pîrteştii de Jos astăzi,
06.06.2013

            Avizat primar
                                                                       TOMA IOAN PAVEL




