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ANEXA NR. 10 - actualizare
LA HOTARAREA NR.  43 din  12.07.2011

Lista cu persoanele juridice române ce se vor asocia cu 
Consiliul Judeţean Ialomiţa în vederea realizării şi/sau sprijinirii programelor/proiectelor/acţiunilor de 

interes public judeţean,  în anul 2011

Nr.
crt.

Denumire solicitanţi Domeniul de 
activitate 

Activităţi proiecte/programe 
propuse de solicitanţi 

Fonduri 
propuse 
- mii lei -

1. Societatea Română CRUCEA 
ROŞIE, filiala Ialomiţa

social Activităţi specifice 30,00

2. Asociaţia Judeţeană de Fotbal 
Ialomiţa

sport Susţinerea selecţionatei de fotbal 
juniori Ialomiţa 

60,00

3. Direcţia Judeţeană pentru 
Tineret şi Soprt Ialomiţa

sport Susţinerea proiectului „Sportul – 
o stare de bine” (acţiuni 
recreative în mediul rural, acţiuni 
educative pentru tineri, 
sprijinirea participării la 
competiţii sportive de 
performanţă)

10,00

4. Clubul de arte marţiale „Cetatea 
DOJO” Urziceni

sport Susţinerea pregătirii tinerilor 
sportivi pentru performanţă şi a 
participării lor la concursuri 
naţionale şi internaţionale

15,00

5. Asociaţia Judeţeană de Karate 
WKC Slobozia

sport Susţinerea pregătirii tinerilor 
sportivi pentru performanţă şi a 
participării lor la concursuri 
naţionale şi internaţionale

8,00

6. Clubul Sportiv „Satori” 
Slobozia

sport Susţinerea proiectului „Sportul 
pentru toţi” şi a pregătirii 
tinerilor sportivi pentru 
performanţă, precum şi 
participarealor la concursuri 
naţionale şi internaţionale

15,00

7. Asociaţia Judeţeană „Sportul 
pentru toţi” Ialomiţa

sport Activităţi sportive educative 
„Sănătate prin mişcare”, formare 
animatori pentru timpul liber

10,00

8. Fundaţia ,,Memoria unei 
deportări – Fundata 18-19 iunie 
1951”

social Acţiune comemorativă în data de 
18 iunie 2011 - împlinirea a 60 
de ani de la deportarea în 
Bărăgan a peste 42.000 de 
persoane

5,00

9 Instituţia Prefectului-Judeţul 
Ialomiţa, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Ialomiţa, Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor, 
Consiliul Local al Municipiului 
Slobozia, Palatul Copiilor şi 
Elevilor Slobozia, Clubul 
Sportiv Municipal Slobozia şi 
Comisia Judeţeană de Fotbal 
Ialomiţa

învăţământ Proiectul ,,Tabăra excelenţei 
ialomiţene-proiect de stimulare a 
excelenţei în educaţie şi sport 
pentru elevii din judeţul 
Ialomiţa’’

9,00

TOTAL 162,00


