HOTĂRÂREA NR.23
din 20 februarie 2020
privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din
bugetul general al judeţului Mureş, pentru anul 2020 în domeniile: cultură, culte,
sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.3966 din 13.02.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.4025/13.02.2020, raportul
Serviciului juridic nr.4071/14.02.2020, precum şi 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 cu dispoziţiile legale specifice,
respectiv:
 Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Hotărârea
Guvernului nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.664/2018 privind finanţarea din
fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările ulterioare;
 Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă
socială, respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.34/1998, cu modificările şi
completările ulterioare,
Având în vedere hotărârea de aprobare a bugetului general al judeţului Mureş pentru anul
2020,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”f”, respectiv cele ale art. 182 alin.(1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul
general al judeţului Mureş pentru anul 2020, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi
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de tineret şi asistenţă socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al
judeţului Mureş pe anul 2020 pentru activităţi non-profit de interes judeţean se va aproba
prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de publicarea în Monitorul Oficial
a programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al
judeţului Mureş pentru anul 2020.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 3966/13.02.2020
Dosar I.1

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din
bugetul general al judeţului Mureş pentru anul 2020, în domeniile: cultură, culte, sport,
activităţi de tineret şi asistenţă socială

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş privind aprobarea bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2020 au fost stabilite fondurile destinate contractelor de finanţare
nerambursabilă pentru anul 2020, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi
asistenţă socială, după cum urmează:
- Programe, proiecte și acțiuni culturale
500.000 lei;
- Culte religioase
500.000 lei;
- Acțiuni sportive de utilitate publică
500.000 lei;
- Asistență socială
800.000 lei;
- Activități de tineret
100.000 lei.
Potrivit prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare, prima etapă a procedurii de selecţie de proiecte, o reprezintă
publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile.
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.15 din Legea Nr.350/2005 autorităţile finanţatoare
stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, care se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.
Menţionăm că, programul anual, poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a
proiectelor iar publicarea în Monitorul Oficial al României a programului anual pentru
acordarea de finanţări nerambursabile nu creează autorităţii finanţatoare obligaţia de a
efectua respectiva procedură de selecţie.
În aplicarea dispoziţiilor legale mai sus enunţate, pentru anul 2020, prin prezentul proiect
de hotărâre se propune aprobarea unui program anual de acordare a finanţărilor din bugetul
general al Judeţului Mureş cu o singură sesiune.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general
al Judeţului Mureş pentru anul 2020, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret
şi asistenţă socială.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 4025 din 13.02.2020
Dosar : I.1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a
finanţărilor nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş pentru anul 2020,
în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială

Legea Nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,
reprezintă cadrul general de derulare pentru procedura de acordare a acestor finanţări
nerambursabile.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş privind aprobarea bugetului general al Judeţului
Mureş pentru anul 2020 au fost stabilite fondurile destinate contractelor de finanţare
nerambursabilă, pentru anul 2020, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret
şi asistenţă socială.
Cadrul normativ anterior amintit se completează cu legislaţia specifică fiecărui domeniu,
după cum urmează:
 Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu
completările ulterioare şi respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri
publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi
respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare,
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.350/2005, procedura de selecţie de proiecte
cuprinde următoarele etape:






publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
publicarea anunţului de participare;
înscrierea candidaţilor;
transmiterea documentaţiei;
prezentarea propunerilor de proiecte;
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 verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică şi financiară;
 evaluarea propunerilor de proiecte;
 comunicarea rezultatelor;
 încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
 publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare
nerambursabilă.
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.15 din Legea Nr.350/2005 autorităţile finanţatoare
stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, care se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.
Menţionăm că, programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a
proiectelor iar publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României nu creează autorităţii
finanţatoare obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.
În aplicarea dispoziţiilor legale mai sus enunţate prin proiectul de hotărâre se propune
aprobarea unui program anual de acordare a finanţărilor din bugetul Judeţului Mureş cu o
singură sesiune.
Luând în considerare referatul de aprobare nr.3966/13.02.2020 privind aprobarea
programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al judeţului
Mureş pentru anul 2020, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă
socială, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a
acestui proiect de hotărâre.

ŞEF SERVICIU
Elena Popa

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex.
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Nr. 4071/14.02.2020
Dosar. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a
finanțărilor nerambursabile din bugetul general al Județului Mureș, pentru
anul 2020 în domeniile: cultură, culte, sport, activități de tineret și asistență
socială

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş,
referatul de aprobare nr.3966/13.02.2020 şi în considerarea celor reținute în raportul
de specialitate nr.4025/13.02.2020 al Serviciului Resurse Umane,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din
26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens
în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.1, art.2 lit.”b”, art.4, art.6,
art.15 alin.(1) și art.16 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes
general, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 din OG nr.51/1998
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 alin.(3) din OG
nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu completările
ulterioare, ale art.2 din Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.664/2018
privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu
modificările și completările ulterioare, ale art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006, cu
modificările și completările ulterioare, ale art.1 din Legea nr.34/1998 privind
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ.
Potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.350/2005, acest act normativ are ca scop
stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor
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de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac al actului
sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a
contractelor de finanţare nerambursabilă.
Raportat la dispozițiile art.2 lit.”b” din același act normativ, consiliul județean are
calitatea de autoritate finanțatoare, sens în care în vederea asigurării respectării
principiilor prevăzute la art.4 - care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă, acestuia îi incumbă obligația parcurgerii procedurii de selecție de
proiecte, astfel cum aceasta este descrisă la art.6 din legea mai sus menționată.
Totodată, dispozițiile art.15 alin.(1) din Legea nr.350/2005, impun stabilirea de către
autoritățile finanțatoare a unui program anual propriu pentru acordarea de finanțări
nerambursabile în condiţiile legii, care se publică potrivit art.16 din același act
normativ în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la
aprobarea bugetului propriu al autorităţii finanţatoare.
De asemenea, potrivit prevederilor art.1 din OG nr.51/1998 privind îmbunătăţirea
sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare, acest act normativ stabileşte şi
reglementează cadrul general, principiile şi procedurile sistemului de finanţare
nerambursabilă de la bugetele locale a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale.
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) din OG nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, republicată, cu completările ulterioare, de la bugetele
locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru
întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse,
pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi
întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural
naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase,
pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor
de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor
recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia
de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi
pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea.
Potrivit prevederilor art.2 din Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.664/2018
privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu
modificările și completările ulterioare, finanţarea proiectelor sportive iniţiate de
către structurile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene,
din cadrul programelor sportive de utilitate publică, se efectuează prin finanţare
nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, cu dispoziţiile acestui ordin şi cu celelalte dispoziţii legale în
materie.
Raportat la dispozițiile art.28 alin.(1)din Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările
și completările ulterioare, consiliile judeţene constituie anual, în cadrul bugetelor
proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret. Potrivit prevederilor alin.(2) al
aceluiași articol, fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin.(1) se
utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de
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utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes
local, stabilite prin consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret, precum şi a
organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale respective.
Potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare,
asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, pot primi subvenţii alocate de la bugetele
locale, care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistenţă socială
acordate persoanelor care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de
acestea.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm
că raportat la prevederile actelor normative la care am făcut mai sus referire, sunt
aplicabile prevederile art.173 alin.(1) lit.„f" din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean exercită alte atribuţii prevăzute de
lege.
Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind
aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul
general al Județului Mureș, pentru anul 2020 în domeniile: cultură, culte, sport,
activități de tineret și asistență socială, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi
supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de
către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Lokodi Emőke /2 ex.
Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu
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