Anexa

PROGRAMUL ANUAL
pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş
pentru anul 2022, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret
şi asistenţă socială
A.
Programe, proiecte şi acţiuni culturale

Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2022 iar aplicaţiile de
finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi
publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş –
www.cjmures.ro.

Suma totală disponibilă pentru anul 2022, aprobată prin hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2022, este
de 400.000 lei, din care defalcat pe următoarele domenii:
- arte vizuale: expoziții, tabere de creație cu participare națională sau internațională –
148.000;
- arte ale spectacolului: spectacole, festivaluri, serbări câmpenești, datini și obiceiuri,
târguri tradiționale naționale și internaționale cu promovarea moștenirii culturale
locale – 188.000 lei;
- sesiuni științifice, conferințe și seminarii cu participare națională și internațională –
16.000 lei;
- participare la expoziții, spectacole, festivaluri, sesiuni științifice, conferințe și
seminarii internaționale – 16.000 lei și
- pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență 32.000 lei.

Persoane eligibile: persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat,
română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române ori străine,
după caz, care depune o ofertă culturală.
Baza legală:

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare;

Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
B.
Culte religioase

Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2022 iar aplicaţiile de
finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi
publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş –
www.cjmures.ro.

Suma totală disponibilă pentru anul 2022, aprobată prin hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2022, este
de 600.000 lei, repartizate potrivit apartenenței confesionale specifică județului Mureș,
astfel:
- Cultul Ortodox
- Cultul Reformat

- 320.400 lei
- 162.000 lei
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- Cultul Romano - Catolic - 57.000 lei
- Alte culte
- 60.600 lei

Persoane eligibile: unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România.
Baza legală:

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 82/30.08.2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România şi

Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 republicată, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
C.
Acţiuni sportive de utilitate publică

Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2022 iar aplicaţiile de
finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi
publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş –
www.cjmures.ro.
 Suma totală disponibilă pentru anul 2022, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2022, este de
970.000 lei, repartizată pentru finanțarea unor proiecte sportive în cadrul următoarelor
programe:
- programul „Promovarea sportului de performanță” – 750.000 lei;
- programul „Sportul pentru toți”
- 220.000 lei;

Persoane eligibile: cluburile sportive şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene, care
desfăşoară activităţi nonprofit în acest domeniu, menite să sprijine realizarea unor
obiective de interes public general, regional sau local, precum şi persoanele fizice din
judeţul Mureş, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică.
Baza legală:

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 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.
D.

Asistenţă socială


Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2022 iar aplicaţiile de
finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi
publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş –
www.cjmures.ro.
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Suma totală disponibilă pentru anul 2022, aprobată prin hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2022, este
de 1.000.000 lei, repartizate pe următoarele categorii de servicii:
- Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cudizabilități,
persoane aflate în situație de dependență – 360.000 lei;
- Servicii sociale de tip îngrijire și asistență acordate în centre de zi – 600.000 lei
- Servicii sociale de tip recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare acordate în
centre rezidențialepentru persoane cu diferite adicții – 40.000 lei;

Persoane eligibile: asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care desfăşoară activităţi nonprofit
menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local în
acest domeniu.
Baza legală:

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 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.
E.

Activităţi de tineret


Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2022 iar aplicaţiile de
finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi
publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş –
www.cjmures.ro.

Suma totală disponibilă pentru anul 2022, aprobată prin hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2022, este
de 150.000 lei.

Persoane eligibile: organizaţii neguvernamentale de şi pentru tineret, precum şi
asimilate, în sensul prevederilor art.11 din Legii nr.350/2006 – Legea tinerilor.
Baza legală:

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare;

Legea tinerilor Nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare.
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