Evaluarea proiectelor în colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din
Municipiul Miercurea Ciuc pe anul 2016

Suma alocată pe anul 2016: 120.000 lei.
Durata proiectului: 1 aprilie 2016 – 31 octombrie 2016
Decizia comisiei privind programele admise pentru persoane cu dizabilităţi:
Nr.
crt.
Ssz.

Denumirea
solicitantului
A pályázó neve

Titlul proiectului
A projekt címe

Durata proiectului
A program időtartama

Suma acordată
Megítélt támogatás lejben

Reabilitarea copiilor
cu autism /
Autizmussal élő
gyermekek
rehabilitációja

01.04.2016 - 31.10.2016

14.400

1.

Asociaţia Authelp

2.

Asociaţia
O şansă în plus /
Handicapaţilor Fizici Még egy esély
Proiect 2

01.04.2016 – 31.10.2016

37.000

3.

Asociaţia
Down

10.06.2016 – 12.06.2016

2.336,9

Happy Tabără
de
vară
”Happy” /
“Happy” nyári tábor
Total în lei / Összesen lejben

53.736,9

Observaţie:
Documentaţia depusă de Asociaţia Caritas - Asistenţă Socială, Sucursala din Miercurea Ciuc
înregistrată sub nr. 3879/04.03.2016 la Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc a fost respins din
motivul: lipsă documente justificative.
Proiectele înaintate de Asociaţia Handicapaţilor Fizici din municipiul Miercurea Ciuc cu următoarele
numere: Proiect 1 Distracţie fără bariere - Szórakozás korlátok nélkül, înregistrat sub nr.
3940/07.03.2016; Proiect 3 Sport fără bariere - Sport korlátok nélkül, înregistrat sub nr.
3942/07.03.2016; Proiect 4 Pescuit fără bariere - Sporthorgászat korlátok nélkül, înregistrat sub nr.
3943/07.03.2016 la Primăria municipiului Miercurea Ciuc au fost respinse pe baza art. 4 lit. „e” din
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general.

Evaluarea proiectelor în colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii
pensionarilor şi vârstnicilor din Municipiul Miercurea Ciuc pe anul 2016
Suma alocată pe anul 2016: 120.000 lei.
Durata proiectului: 1 aprilie 2016 – 31 octombrie 2016
Decizia comisiei privind programele admise pentru persoane vârstnice:
Nr.
crt.
Ssz.
1.

Denumirea
solicitantului
A pályázó neve
Asociaţia Riehen

Titlul
proiectului
A projekt címe

Durata proiectului
A program időtartama

Suma acordată
Megítélt támogatás lejben

Speranţă vârstei/
Reményt az
időskornak

01.04.2016 -31.10.2016

25 000

Total în lei / Összesen lejben

25 000

