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ANUNȚ
privind acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului
local al Municipiului Giurgiu pentru activităţi nonprofit de interes
general - Domeniile: Culte și Educație - Tineret - Mediu - în cadrul
Sesiunii II de selecție a proiectelor aferentă anului 2017

Autoritatea finanţatoare: Primăria Municipiului Giurgiu, cu sediul în
Giurgiu, bd. Bucureşti, nr. 49-51, Cod fiscal 4852455, tel: 0246/21.16.27,
tel:

0246/21.56.31,

tel:

0246/21.35.87,

tel:

0246/21.35.88,

fax:

0246/21.54.05, e-mail primarie@primariagiurgiu.ro.
Prin programul anual 2017, Sesiunea II pentru finanțarea nerambursabilă
din bugetul local al Municipiului Giurgiu, proiectelor de interes local li s-au
alocat prevederi bugetare după cum urmează:
- pentru domeniul Culte a fost creată și aprobată prevedere bugetară în
sumă de 200.000 lei
- pentru domeniul Educație - Tineret - Mediu a fost creată și aprobată
prevedere bugetară în sumă de 31.000 lei
Proiectele cărora li s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă în
cadrul Sesiunii II se regăsesc în anexele nr. 1 și nr. 2 atașate prezentei.

ANEXA NR. 1

Domeniul Culte
Prevedere Sesiunea II 2017 - 200.000 lei
CERERE
ELIGIBILĂ/PARTICIPANȚI

Biserica Spitalului de Urgență Giurgiu cu
Hramul Sf. Arh. Mihail și Gavril

Episcopia Giurgiului

SUMA SOLICITATĂ

31.725,46 lei

168.274 lei

TITLUL PROIECTULUI

„Lucrări de lăcuire cu lac protector ignifug
Biserica și Altarul de vara Sf. Arh. Mihail și
Gavril„

„Restaurare fațadă Centru Eparhial„

NUMĂR/DATĂ CONTRACT

28.806/16.08.2017

28.805/16.08.2017

ANEXA NR. 2

Domeniul Educație - Tineret - Mediu
Prevedere Sesiunea II 2017 - 31.000 lei
CERERE
ELIGIBILĂ/PARTICIPANȚI

Parohia Buna
Vestire

Doamna Tabără
Valentina pentru
fiica sa Tabără Giulia

Doamna Peptănaru
Gigica - Ivonette

Doamna Ciobanu
Gica

SUMA SOLICITATĂ

10.000 lei

8.000 lei

5.000 lei

2.400 lei

TITLUL PROIECTULUI

„Sprijinirea
tinerilor pentru a
deveni cetățeni
activi în procesul
de dezvoltare a
comunității
locale„

Participare la
festivaluri/concursuri
naționale și
festivaluri/concursuri
internaționale

Editarea volumului
de proză „Pe urma
pașilor pierduți„

Editare carte poezii
„Gânduri de zbor„

NUMĂR/DATĂ CONTRACT

26.888/31.07.2017

26.883/31.07.2017

28.802/16.08.2017

28.804./16.08.2017

