RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE
PUBLICE ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV- TERITORIALE JUDEȚUL VASLUI, PRIN
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, PENTRU ANUL 2017
Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017
între autoritatea contractantă Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vaslui, prin Consiliul
Județean Vaslui şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:
DOMENIUL CULTURĂ:
Nr.
Crt.

Beneficiar

Titlu proiect

”Ritmuri pe
portativ” – editia
2017

1

Asociația ”EUROPART
2008”

2

Flilala județeană Vaslui
a Asociației
Nevăzătorilor din
România

,,Dialog cultural
pe întuneric”

3

Asociația pentru
Dezvoltare Comunitară

« DATINA » mici
artisti, mari
sperante !
,,Modalități
contemporane
pentru
valorificarea
folclorului
muzical”

Asociația cultural
educativă ”La izvorul
tradițiilor”

4

Asociatia ”Sfântul Mare
Mucenic Tămăduitor
Pantelimon și Sfântul
Apostol Andrei”
Asociația cultural
educativă ”Obârșii
negreștene”

5

6

Muzica corală –
terapie pentru
suflet

”De la lume
adunate și-napoi
la lume date”

Suma
nerambursabilă
aprobată
(lei)

Valoarea
finanţării de la
bugetul local
cheltuită (lei)

22.381

21.919,21

11.511

9.622,71

16.020

15.225,78

23.366

28.350

19.800

Principalele rezultate

- 1 concurs național de muzică
- 150 participanți la concurs
- 30 laureați ai concursului
- 2 workshop-uri muzicale
- 50 copii participanți la workshop-uri
Dotări:
- 2 moving head spot
- 2 starville mobile
- 1 stabilizator imagine
- 2 concursuri culturale cu bibliografie
- 1 concurs de cultură generală
- 1 concurs din sfera feminității
- 25 participanți la concurs
- 10 însoțitori
- 9 costume populare tradiționale
- 1 grup vocal folcloric înființat
- 3 spectacole
- 600 spectatori

23.222,28

- 4 piese folclorice compuse
- 4 piese folclorice înregistrate
- 1 spectacol folcloric
- 500 materiale promoționale

28.297,73

- 1 spectacol de interpretare coral-instrumentală
- 1 grup coral înființat
- 36 copii înscriși în grupul coral
- 1 concert demonstrativ al grupului coral
- 300 persoane participante la spectacol

17.235

- 5 evenimente culturale
- 8 seturi costume populare tradiționale
- 2500 spectatori

DOMENIUL CULTE:
Nr.
Crt.

1

Beneficiar

Parohia Sfinții
Arhangheli Mihail și
Gavriil

Titlu proiect

”Reabilitarea
Biserica ‚SF.
Arhangheli
Mihail si
Gavriil’ Poganamonument
istoric, judetul

Suma
nerambursabilă
aprobată
(lei)

Valoarea
finanţării de la
bugetul local
cheltuită (lei)

29.742,69

29.732,03

Principalele rezultate

- 1 documentație tehnico-economică de
arhitectură în vederea reabilitării lăcașului de cult

Parohia Sfântul
Gheorghe
2

Vaslui ”
„ Reabilitarea și
dezvoltarea
turistică a
ansamblului
monument istoric
Sfântul
Gheorghe al
breslei
abagerilor din
Bîrlad”.

29.909

29.909

- 1 proiect tehnico-economic de arhitectură a
monumentului istoric

DOMENIUL SOCIAL:
Nr.
Crt.

Beneficiar

Fundația “Spurgeon”
România, Filiala
”Agape” Vaslui

1

Asociatia „Iris”

2

Titlu proiect

Suma
nerambursabilă
aprobată
(lei)

Valoarea
finanţării de la
bugetul local
cheltuită (lei)

25.000

23.650,37

„O VIAȚĂ
SĂNĂTOASĂ ”

”TIRUL SOCIAL
”

17.849,12

14.540,94

”Educatie pentru
schimbare”

Asociatia ”Buna ziua,
copii din Romania!”

3

Asociația ”Serviciilor
Sociale sat Crasna” Albești

4

29.367,14
30.000

« Seniorii II »
21.060

19.416,08

Suma
nerambursabilă
aprobată
(lei)

Valoarea
finanţării de la
bugetul local
cheltuită (lei)

29.253,42

29.164,91

Principalele rezultate

- 40 voluntari selectați
- 4 ateliere formare voluntari
- 7 activități de prevenire a consumului de
substanțe psihoactive și a delicvenței juvenile
- 460 elevi participanți
- 1000 materiale promotionale distribuite
- 5 voluntari selectati si instruiti
- 1 sesiune instruire și capacitare voluntari
- 1 program de prevenire – Caravana școlară
derulat (10 dezbateri școlare)
- 1 program de încurajare comportamente
responsabile implementat
- 1 eveniment cafenea publică
- 515 elevi informați
- 375 pliante distribuite
- 72 premii acordate
- 15 voluntari selectati
- 40 beneficiari selectati
- 6 activitati tip Scoala de vara
- 41 copii au primit ghiozdane echipate
- 1 workshop pentru voluntari organizat
- 5 module pentru dezvoltare personală
voluntari
- 12 sedinte de lucru pentru copii
- 1 campanie De ce este importanta educatia?
De ce venim la soală?
- 6 dezbateri scolare
- 252 elevi participanti
- 17 profesori participanti
-15 beneficiari selectați
- 1 lucrator la domiciliu angajat
- 5 persoane vârstnice au beneficiat de un prânz
timp de 84 zile
- 190 de servicii de consiliere acordate
persoanelor vârstnice aflate într-o stare de
vulnerabilitate socială.

DOMENIUL SPORT:
Nr.
Crt.

1

2

Beneficiar

Club Sportiv ”Liga de
Est”

Titlu proiect

”CUPA
MOLDOVEI DE
TAEKWON-DO
ITF”

Principalele rezultate

- 3 echipamente sportive
- 1 concurs Cupa Moldovei de Taekwon-do ITF
organizat la Vaslui
- 147 sportivi participanți la Cupa Moldovei
- 18 arbitri participanți la Cupa Moldovei
- 1 cupă a satelor comunei organizată

Asociația Sportivă
”Avîntul”

3

4

Flilala județeană Vaslui
a Asociației
Nevăzătorilor din
România

Asociația Club Sportiv
”Handbal kids joy”

5

Asociaţia Club Sportiv
”Realitatea” Huși

6

Asociația Județeană de
Gimnastică

”Fotbalul din
suflet, pentru
suflete”

„DEZVOLTARE
A SPORTIVA,
SOCIALIZAREA
SI INTEGRAREA
SOCIALǍ A
PERSOANELOR
CU HANDICAP
VIZUAL”

14.674

10.161

14.033,39

7.827,03

”Handbal cu
zambetul pe
buze!!!”

21.670,42

21.635,15

”Campionatul
National de Sah
pe echipe”

4.405,5

3.996

”ZBOR SPRE
PERFORMANȚ
Ă!”

19.244

19.244

- 20 de premii – echipamente sportive complete
- 6 mingi fotbal
- 22 echipamenrte inscriptionate
- 20 perechi ghete fotbal
- 2 echipamente pentru portari, complete.
- 6 jocuri sah adaptate persoanelor cu deficiențe
de vedere
- 6 jocuri de table adaptate persoanelor cu
deficiențe de vedere
- 2 mese pliante
- 4 scaune
- 1 concurs local de șah derulat
- 1 concurs local de table derulat
- 1 participare la concursul național de șah
- 1 participare la concursul național de table.
- 1 participare la cupa sportivă de minihandbal
– Brașov cu 25 sportivi
- 1 participare la Cupa de vara Bacau cu 25
sportivi
- 1 participare la competiția sportivă de
minihandbal – Bacău cu 25 sportivi
- 1 participare la competiția sportivă de
minihandbal – Galați cu 25 sportivi
- 1 competiție sportivă de minihandbal la
Vaslui
- 50 premii – seturi de echipament sportiv
- 1 concurs Cupa viei și vinului Huși
- 1 participare la Campionatul national de sah
- 1 concurs Cupa Realitatea
- 8 premii acordate
- 50 jucători participanți
- 1 pregătire centralizată Costinești
- 18 sportivi participanți la antrenament în
vederea participării la campionate naționale.

