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Instituţie bugetară - Achiziţie publică de servicii din 13 ianuarie 2016 
 

Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile - Primăria Sector 3, Bucureşti, anunţă 

raportul anual 2015, în cadrul programului de utilitate publică 
"Sportul pentru toţi"   

 
În vigoare de la 14 ianuarie 2016 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea VI nr. 9 din 14 ianuarie 2016. Nu există 

modificări până la 04 februarie 2016. 
 

RAPORT ANUAL    
 
    Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei 
de contact: Primăria Sector 3, Str. Parfumului nr. 2-4, Bucureşti, sectorul 3, telefon 
021.318.03.36, fax 021.318.03.36, e-mail: c_emy2004@yahoo.com.   
    RAPORT ANUAL 2015 privind acordarea de finanţări nerambursabile de la 
bugetul local al Sectorului 3 - Programul de utilitatea publică "Sportul pentru toţi"   
    Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei 
de contact: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în strada Parfumului nr. 
2-4, sectorul 3, Bucureşti, cod fiscal 4420465, telefon 021.318.03.36, fax 
021.318.03.36, e-mail: c_emy2004@yahoo.com.   
    Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul 
anului 2015 între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi beneficiari, conform Legii 
nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în cadrul programului de 
utilitate publică "Sportul pentru toţi".   
    Suma destinată programului de utilitate publică "Sportul pentru toţi", pentru anul 
2015, a fost de 1.000.000 lei.   
    În prima sesiune de selecţie au fost depuse în termenul-limită un număr de 2 
proiecte, aparţinând unui singur solicitant. Conform art. 14, alin. 2 din Legea nr. 
350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general şi conform art. 45 din Ghidul 
Solicitantului de finanţări nerambursabile, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Sectorului 3 nr. 115 din 29.05.2015, procedura de acordare de finanţări 
nerambursabile a fost reluată.   
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    În cea de-a doua sesiune de selecţie au fost depuse în termenul-limită un număr 
de 6 proiecte, din partea a 4 solicitanţi. Au fost aprobate un număr de 2 proiecte, 
provenind de la 2 solicitanţi, în vederea încheierii contractelor de finanţare 
nerambursabilă, după cum urmează:   
    1) Denumire beneficiar: Asociaţia Club Sportiv Aqua Sport Citius.   
    Denumire proiect: Cupa de înot "Dante Alighieri".   
    Suma acordată conform contract: 44.968,50 lei.   
    Rezultate: organizarea unei cupe de înot pentru copii, în mai multe etape de 
desfăşurare: promovarea proiectului, selecţia copiilor din şcoli gimnaziale şi 
grădiniţe, pregătirea sportivă a acestora cu instructori specializaţi, susţinerea 
concursului de înot. Proiectul a fost finalizat.   
    2) Denumire beneficiar: Clubul Sportiv de Arte Marţiale Olimpic.   
    Denumire proiect: Festivalul Jocurilor A.D.K.   
    Suma acordată conform contract: 46.900.00 lei.   
    Rezultate: organizarea unor sesiuni de activităţi fizice şi ateliere de jocuri de 
mişcare, în aer liber şi în săli de sport, cu instructori specializaţi şi cadre didactice, 
destinate copiilor şi însoţitorilor acestora, precum şi copiilor cu nevoi speciale. 
Proiectul a fost finalizat.   
    Data transmiterii raportului anual către Regia Autonomă "Monitorul Oficial": 
13.01.2016.   
    (4/209.877)   


