
                                                                                    ANEXA 

                                                                    la Hotărârea Consiliului Local  

                                                                   al municipiului Deva nr. 123/2022 

 

 

LISTĂ 

cuprinzând cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile/fundațiile/organizațiile pe 

ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit 

menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului 

Deva, care vor primi finanțare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva 

în anul 2022 (sesiunea I) 

 

Nr 

Crt. 
Denumire solicitant 

Suma primită de la CLD 

LEI 

1. Asociația Club Sportiv ,,Gladyator’s Gym” Deva   60.000,00 

2. Asociația Club Sportiv ,,Pera Box” Deva   67.500,00 

3. Asociația Județeană de Tenis Hunedoara     8.100,00 

4. Club Sportiv ,,Făerag”  Deva   20.000,00 

5. Club Sportiv ,,Alpa” Deva   40.500,00 

6. Asociația Fotbal Club Autobergamo                            635.000,00 

7. 
Asociatia Club Sportiv AMC Racing– 

Asociatia Club Sportiv AMC Curse 
                         257.600,00 

8. 
Asociația Club Sportiv ,,MMA HAJIME 

ACADEMY” 
   40.185,00 

9. Asociația Club Sportiv West Deva  250.000,00 

10. Asociația Tenis Club Deva    90.000,00 

11. 
Asociația Clubul de Dans Sportiv Elite Dance 

Academy 
   30.000,00 

12. Asociația Club Sportiv ,,Lupii” Deva    40.000,00 

13. Asociația Județeană de Handbal Hunedoara    40.000,00 

14. Asociația Club Sportiv Cobra    48.510,00 

             TOTAL                                                                  1.627.395,00 

                                                                                    

                                                                

                                                                         ANEXA 

                                                                           la Hotărârea Consiliului Local  

                                                                            al municipiului Deva nr. 124/2022                                                                         

 

                                                             LISTĂ  
     cuprinzând persoanele fizice, persoane fizice autorizatee/atestate asociațiile/ 

/fundaţiile/organizaţiile din    domeniul cultural fără scop patrimonial cu 

personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit 

menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului 

Deva, care vor primi finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului          

Deva în anul 2022 (sesiunea I) 
                                                                                                                                           

Nr. Crt. Denumire solicitant 

Suma primită de la 

C. L Deva 

LEI  

1. Brylynskei Vladimir Bogdan           8.970,00 

2. Asociația Culturală Del-Erdelyert         34.000,00 



         3. 
Asociația pentru păstrarea tradițiilor populare 

maghiare Cristur 
        15.000,00 

                                                                    TOTAL                                           57.970,00 

 

                                                                                    ANEXA 

                                                                                     la Hotărârea Consiliului Local 

                                                                               al municipiului Deva nr. 125/2022 
 

 

LISTĂ 
cuprinzând persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiile/fundaţiile/organizaţiile 

pentru tineret  fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau 

care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes 

public local pe raza municipiului Deva care vor primi finanţare nerambursabilă de la 

bugetul general al municipiului Deva în anul 2022 (sesiunea I) 

 

                                                                                                                         

Nr Crt. Denumire solicitant 

Suma primită de la 

CL Deva 

LEI 

1. Asociaţia Alert în Deva 28.000,00 

2. Asociația ,,Suport în educație Hunedoara” 4.500,00 

3. Asociația ,,Noi Suntem Schimbarea” 30.000,00 

                                           TOTAL                                                       62.500,00 

                                                                                                  

Următoarele proiecte nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi conformitate 

administrativă şi nu au obţinut punctajul necesar obţinerii de finanţare nerambursabilă 

de la bugetul general al Municipiului Deva pe anul 2022 (sesiunea I): 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire solicitant 

 

Denumire proiect 

 

1. Clubul Ryu Do Deva Ryu Do 2022     RESPINS 

2. 
Asociația Club Sportiv 

,,Evoluții’’ 
Deva din hamac la cățărat RESPINS 

3. 
Asociația Județeană de 

fotbal Hunedoara 

Împreună pentru viitorul 

fotbalului 

RESPINS 

4. 
Asociaţia Decebal 

Airsoft Club Deva 
Devairsoft RESPINS 

5. 
Asociatia Sport Club 

Municipal Deva 

Cupa veteranilor la tenis de cămp RESPINS 

6. 
Club Sportiv ,,Silver 

Fox” 

Sănătate, mișcare, radio - 

orienatre 
RESPINS 

7. 
Asociația Club Sportiv 

Fitintense Deva  

Minte sănătoasă în corp sănătos 

2022 
RESPINS 

8. 
Asociația Club Sportiv 

West Deva 
Fotbal pe plajă RESPINS 

9. 

Asociaţia 

,,CITADELA 

FESTIVAL“ 

Citadela 48H RESPINS 

10. 
Fundația ,,Copil în 

Europa’’Deva 

Să ne cunoștem tradițiile și portul, 

ediția a VI-a 
RESPINS 



11. 
Asociația pentru 

Educație EVO 
Copiii sărbătoresc arta RESPINS 

12. 
Asociația ,, Andrei 

Mureșanu” Deva 

Arta tradițională prin ochi de 

copil, ediția a IV-a 
RESPINS 

13. 

Asociația Centrul de 

Resurse pentru 

Acțiune Locală 

Povești cu tâlc ale oamenilor și 

clădirilor pentru acțiune locală 

 

RESPINS 

14. 
Asociația Sportivă 

Tineri Talentați Deva 

SPORT în Deva:Tinerii au nevoie 

de mișcare 
RESPINS 

15. 
Fundația Județeană a 

tineretului Hunedoara 
Tinerii din Deva merită mai mult RESPINS 

16. Asociația EPAFRA Tinerețe fără dependențe 2.2 RESPINS 

17. 
Asociația Dascălilor 

Hunedoreni  

100 de imagini din trecut pentru 

pentru viitor – ediția a II-a 
RESPINS 

18. 
Asociația pentu 

Educație EVO 
Deva are talent RESPINS 

19. 
Asociația  ,,Andrei 

Mureșanu’’ Deva 

Inițierea tinerilor deveni  în 

robotică,  ediția a IV-a 

 

RESPINS 

20. 
Fundația ,,Copil în 

Europa’’Deva 

Tinerii deveni se implică în 

actualitatea europeană, ediția a 

VI-a 

 

RESPINS 

21. 
Asociația ACS Heros 

Deva 

Spartan RUN & BIKE Deva’s 

Fortress Festival 

 

RESPINS 

22. 
Asociația ,,Inimi 

Generoase” 
Donăm sânge – Salvăm vieți RESPINS 

 

 

                               Proiectele depuse de către: 

1. Club Ryu do Deva ; 

2. Asociaţia  Club Sportiv Evoluții;  

3. Asociaţia Județeană de fotbal Hunedoara;  

4. Asociația Decebal Airsoft Club Deva; 

5. Asociația Sport Club Municipal Deva; 

6. Club Sportiv Siver Fox ; 

7. Asociația Club Sportiv West Deva; 

              8. Asociația Club Sportiv Fitintense Deva; 

     pentru domeniul sport,  

nu au fost selecţionate de către comisia de evaluare şi selecţionare, deoarece conform Ghidului 

solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 76/2022  

proiectele se afla sub incidenta Cap. III, art.10, alin. (1) și alin. (2) care spune că ,,Toate 

solicitările primite vor fi examinate. Dintre acestea vor fi supuse evaluării numai solicitările care 

întrunesc următoarele criterii de selecţionare:  

-documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele necesare, prevăzute la art.9, 

alin (4) și alin.(5); ” precum și ale art. (11) litera (a) din Ghidul Solicitantului,  care spune 

că  ,, Nu sunt selecţionate proiectele solicitanţilor aflaţi în una dintre următoarele situaţii:  

,, documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 8 şi 9 ” 

-nu prezintă relevanţă prin prisma activității propuse şi nu  există claritate şi realism în 

alcătuirea planului de acţiune conform conform fişei de evaluare iar din proiect nu reiese 

,,relevanţa  proiectului  propus, pentru nevoia identificată la nivel local’’ conform Cap. III, 

art. 10, alin. (2) din Ghidul Solicitantului.  

-conform Cap. II art.7 alin.(1), pct. e), exclude cumulul, adică aceeaşi activitate nu poate 

beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi 

autoritate finanţatoare în decursul unui an. 

 



                          Proiectele depuse de către: 

               1.   Fundația  ,,Copil în Europa”  Deva; 

2. Asociația pentu Educație EVO; 

3. Asociația ,, Andrei Mureșanu” Deva; 

 

4. Asociația Centrul de Resurse pentru Acțiune Locală; 

5. Asociaţia ,,CITADELA FESTIVAL“; 

            pentru domeniul  cultură, 

nu au fost selecţionate de către comisia de evaluare şi selecţionare, deoarece conform Ghidului 

solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 76/25.02.2022  

proiectele se afla sub incidenta Cap. III, art.10, alin. (1) și alin. (2) care spune că ,,Toate 

solicitările primite vor fi examinate. Dintre acestea vor fi supuse evaluării numai solicitările care 

întrunesc următoarele criterii de selecţionare:  

-documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele necesare, prevăzute la art.9, 

alin (4) și alin.(5); ” precum și ale art. (11) litera (a) din Ghidul Solicitantului,  care spune 

că  ,, Nu sunt selecţionate proiectele solicitanţilor aflaţi în una dintre următoarele situaţii:  

,, documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 8 şi 9 ” 

-nu prezintă relevanţă prin prisma activității propuse şi nu  există claritate şi realism în 

alcătuirea planului de acţiune conform conform fişei de evaluare iar din proiect nu reiese 

,,relevanţa  proiectului  propus, pentru nevoia identificată la nivel local’’ conform Cap. III, 

art. 10, alin. (2) din Ghidul Solicitantului.  

           Asociaţia ,,CITADELA FESTIVAL“ nu a depus documentele solicitate pentru 

proiectul ,,Citadela 48H’’ în vederea clarificării conținutului proiectului , ca urmare 

proiectul este respins. 

 

                     Proiectele depuse de către: 

                1. Asociația Sportivă Tineri Talentați Deva; 

          2. Fundația Județeană a tineretului Hunedoara; 

                3. Asociația EPAFRA; 

                4. Asociația Dascălilor Hunedoreni; 

                5. Asociația pentu Educație EVO; 

                6. Asociația ,, Andrei Mureșanu” Deva; 

                7. Fundația ,,Copil în Europa’’Deva; 

                8. Asociația ACS Heros Deva; 

                9. Asociația ,,Inimi Generoase” 

          pentru domeniul  tineret, 

nu au fost selecţionate  de către comisia de evaluare şi selecţionare, deoarece conform Ghidului 

solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 76/25.02.2022 – 

Cap. III, art.10, alin. (1) și alin. (2)  ,,Toate solicitările primite vor fi examinate. Dintre acestea 

vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:  

a) documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele necesare, prevăzute 

la art. 9, 

alin (4) și alin.(5); ” precum și ale art. (11) litera (a) din Ghidul Solicitantului,  care 

spune că  ,, Nu sunt selecţionate proiectele solicitanţilor aflaţi în una dintre 

următoarele situaţii: a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă 

prevederile art. 8 şi 9; ” 

b) proiectul nu este relevant prin prisma activității propuse si nu  există claritate şi 

realism 

în alcătuirea planului de acţiune conform conform fișei de evaluare și nu reiese 

,,relevanța  proiectului  propus, pentru nevoia identificată la nivel local’’ conform Cap. 

III, art. 10, alin. (2) din Ghidul Solicitantului.  

         Asociația ,,Inimi Generoase” a depus o cerere la registratura  Primariei  

municipiului  Deva de renunţare a finanţării nerambursabile în baza Legii 350/2005 a  



proiectului ,,Donăm sânge – Salvăm vieți’’, cerere înregistrată cu nr. 

38554/11.04.2022. 

 


