
ROMANIA
JUDETUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BACĂU 

PROCES – VERBAL

 Încheiat astăzi 08.03.2012 ora 12.00 cu ocazia întrunirii membrilor Comisiei Sociale pentru 
evaluarea si derularea proiectelor pentru finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului 
Bacău aprobată prin HCL nr.406/2011, în vederea stabilirii sumei reprezentând finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bacău  pentru proiectele sociale depuse pâna la data 
de 24.02.2012.

 În urma aplicării criteriilor de evaluare s-a stabilit următorul punctaj: 
 nr. 20850/24.02.2012 Asociaţia Creştină, de Misiune şi Ajutor Olanda-România numită 

,,Betania” cu proiectul “Centrul de zi “Delfinul” pentru copii cu autism 95 puncte
 nr. 20851/24.02.2012 Asociaţia Creştină, de Misiune şi Ajutor Olanda-România numită 

,,Betania” cu proiectul ,,Centrul de Integrare a Tinerilor” 95 puncte
 nr. 20872/24.02.2012 Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” cu 

proiectul “Masa pe roţi” 95 puncte
 nr. 20916/24.02.2012 Societatea Naţională de Cruce Roşie Bacău cu proiectul   “Centrul de 

servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice – Deschideţi o uşă!”  
75 puncte

 nr. 20953/24.02.2012 Fundaţia de Sprijin Comunitar cu proiectul “Centrul comunitar 
mozaic” 60 puncte

 nr. 20954/24.02.2012 Fundaţia de Sprijin Comunitar cu proiectul “Servicii de îngrijiri 
comunitare pentru persoanele vârstnice din municipiul Bacău” 70 puncte

 nr. 20979/24.02.2012 Asociaţia Sprijin pentru părinţi cu proiectul Centrul de zi “Norocel” 
75 puncte

 nr. 20993/24.02.2012 Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Neuromotor  Bacău cu 
proiectul  “Recuperarea – prioritate pentru reintegrarea socială ” 75 puncte

 nr.20997/24.02.2012 Fundaţia “Episcop Melchisedec”- filiala Bacău  cu proiectul “Alături 
de tine!” 70 puncte

 nr.20998/24.02.2012 Fundaţia “Episcop Melchisedec”- filiala Bacău  cu proiectul “Pentru 
trup şi suflet” 90 puncte

 Drept pentru care  s-a  încheiat prezentul proces -  verbal astăzi  08.03.2012  în 2 exemplare. 

Membrii Comisiei Sociale:
            Preşedinte: Rotaru Ion – Consilier Local ______________________________________ 
            Membru: Mazilu Lorena – Şef Birou Financiar Contabil SPAS_____________________ 
            Membru: Martin Lina – Şef Birou Protecţia Copilului  SPAS ______________________ 
            Membru: Bordei Simona – Şef Birou Persoane Vârstnice şi Persoane cu Handicap SPAS _____ 
            Secretar: Ţîţaru Ramona – inspector specialitate Birou Resurse Umane, SSM SPAS__________ 
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