
  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: 

COMUNA CORBEANCA, Independenţei,nr.14, CORBEANCA, judeţul ILFOV, telefon 

0212666031, fax 0212666010, email primarie@primariacorbeanca.ro  

  RAPORT ANUAL RAPORT ANUAL 2015 privind alocarea de finanțări nerambursabile 

de la bugetul local al Comunei Corbeanca -Programul de utilitate publică ”Sportul pentru toți 

”. Informații generale privind autoritatea contractantă, in special denumirea, codul fiscal, 

adresă, nr. telefon , fax și/sau adresa e-mail ale presoanei de contact : Comuna Corbeanca, cu 

sediul în Comuna Corbeanca, strada Independenței, nr. 14, județul Ilfov, cod fiscal 4611538 , 

telefon 021.2666.031, fax 021.2666.10, e-mail: mariana.nedelcu3@yahoo.com . Raport cu 

privire la contractul de finanțare nerambursabilă încheiat în cursul anului 2015 între Comuna 

Corbeanca și beneficiar, conform legii 350/2005 privind regimul finanțarilor nerambursabile 

din fondurile publice alocate pentru activitați nonprofit de interes general, în cadrul programul 

de utilitate publică ” Sportul pentru toți” . Suma destinată programului de utilitate publică 

”Sportul pentru toți ” pentru anul 2015 a fost de 608.000 lei . În urma selecției publice de 

proiecte, selecție ce a avut loc într-o singură sesiune au fost depuse două proiecte. A fost 

aprobat un singur proiect în vederea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă, după 

cum urmează :  

1.Denumire beneficiar : Asociația Club Sportiv Corbeanca Denumire proiect : ”Sportul, 

sanătate pentru minte și trup” Suma acordată conform contract : 608.000 lei Rezultate: la 

finele anului 2015 și începutul anului 2016, activau 291 sportivi în cadrul celor 7 secții ale 

A.C.S. Corbeanca. Printre realizările sportivilor din cadrul secțiilor de fotbal, handbal fete, 

karate, aikido, dans, scrimă, gimnastică, ale A.C.S. Corbeanca se numără participarea acestora 

la competiții sportive desfășurate la nivel local, județean și municipal unde au reușit să obțină 

clasarea pe priele 3 locuri cât și în primele 10 locuri. 


