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                                                      Către, 

                                            Primăria Sectorului 4, Municipiul București 

                                              În atenția domnului Primar Daniel Băluță, 

 

 

 

Stimate domnule Primar Daniel Băluță, 
 

Subscrisa, Asociația “C.S.A.M.Olimpic”, cu sediul în București, Str. Râmnicu Vâlcea, nr.3, bl.4, 

et.6, sector 3, București, cod fiscal 18579445, reprezentată legal prin Popa Victor Haralambie 

Alexandru, în calitate de președinte, formulează următoarea  
 

SOLICITARE PRIVIND SPRIJINIREA PROIECTELOR DE INTERES LOCAL 

 

         La îndemnul dumneavoastră, vă adresez, cu respectul cuvenit, rugămintea de a vă îndrepta 

atenția către procedura de susținere a activităților non profit de interes public local în Sectorul 4.  

         Permiteți-ne, pe această cale, încă de la începutul anului 2018, să vă solicităm sprijinul privind 

implementarea proiectele de interes public local care pot să fie finanțate prin procedura mai sus 

amintită, conform legii 350/2005.  

          Cu acest ocazie, vă aducem la cunoștință că o astfel de procedură există și este aplicată, în 

București, în Sectoarele 2,3, și 5.  
 

          Totodată vă aducem spre știință rezultatele implementării proiectului “Festivalul Jocurilor 

A.D.K.”, finanțat din fonduri nerambursabile în 2017: 

  - 3000 de copii din 9 au primit vizita personajului îndrăgit Domnul de Karate, 

  - 4 evenimente sportive, derulate în 4 locații diferite, cuprinzând activități interactive și incluzive 

  - peste 600 de persoane participante activ (copii, părinți, profesori, voluntari precum și persoane cu 

dizabilități ) în activități de mișcare, la jocuri sportive, recreative și distractive, 

  -5 sesiuni de premiere, diverse premii 

  - 559 de premii articole sportive (o bicicletă, 10 trotinete cu suspensii, 8 trotinete fără suspensie, 10 

skateboard-uri, 5 mingii baschet, 5 mingii fotbal, 50 corzi de sărit, 450 mingii de spumă ) 

  - 20 de premii inedite din modelaj de baloane. 
 

          Luând în considerare cele de mai sus prezentate vă înaintăm astfel, prin amabilitatea 

dumneavoastră, solicitarea spre analiză și soluționare, venită din partea copiilor și părinților, privind 

sprijinirea extinderii proiectului mai sus menționat și în comunitatea locală a Sectorului 4. 
 

           
              Cu deosebit respect, 

     Asociația “C.S.A.M.OLIMPIC” 

                    Președinte 

    Popa Victor Haralambie Alexandru                            

                                                                                        

                                                                                        Adresa e-mail : domnuldekarate@gmail.com 

                                                                                        Telefon : 0723.493.916   
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