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HOTĂRÂREA NR. 28 

din 25 februarie 2016 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.10/28.01.2016 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de 

acordare de finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş,  

pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 2783/18.02.2016 la 

proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.10/28.01.2016 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de 

finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru anul 2016, în 

domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 

privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.10/28.01.2016 privind stabilirea 

unor măsuri de derulare a procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul  

public al judeţului Mureş, pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă 

socială se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi  persoanelor nominalizate la art.I din prezenta 

hotărâre, care răspund de ducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                    Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                          SECRETAR 

                                                                                                            Paul Cosma 
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Nr. 2783/18.02.2016 

Dosar VI D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.10/28.01.2016 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de 

acordare de finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru 

anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 

 

 

Prin anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.10/28.01.2016 a fost aprobată 

componenţa comisiilor de evaluare şi selecţionare a beneficiarilor contractelor de finanţare 

nerambursabilă.  

Constituirea comisiilor anterior menţionate pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale 

este reglementată prin Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi 

completările ulterioare, ca şi cadru general de derulare pentru procedura de acordare a 

acestor finanţări nerambursabile. Aceasta se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.  

Cu adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Mureş sub numărul de mai sus, 

domnul Vajda András, nominalizat în comisia de evaluare şi selecţionare a beneficiarilor 

contractelor de finanţare nerambursabilă pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale, ne 

comunică faptul că, din motive personale, nu poate participa la lucrările comisiei. 

Prin urmare, este necesară modificarea comisiei aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.10/2016. În acest sens, se propune nominalizarea doamnei ___________. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.10/28.01.2016 privind 

stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile 

din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport 

şi asistenţă socială. 

   PREŞEDINTE 

                        Ciprian Dobre 
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