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    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN      

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

                   din 11 aprilie 2013 
privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de 

finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru anul 2013,  

în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 
 
 

  Consiliul Judeţean Mureş, 
 Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.6483 din 8 aprilie 2013, la proiectul de 
hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări  
nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru anul 2013, în domeniile: cultură, culte, sport şi 
asistenţă socială, 

În conformitate cu prevederile Legii Nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.84/2008, precum şi dispoziţiile legale specifice fiecărui domeniu, respectiv: 

 Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată prin Legea Nr.245/2001, modificată şi completată prin 
Ordonanţa Guvernului Nr.2/2008, aprobată prin Legea Nr.199/2008;  

 Ordonanţa Guvernului Nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România aprobată prin Legea Nr.125/2002 aşa 
cum a fost modificată prin Legea nr.128/2009 şi respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului Nr.82/2001 
aprobată prin Legea Nr.125/2002 şi modificată prin Hotărârea Guvernului Nr.313/2006 şi Hotărârea 
Guvernului nr.1265/2010;  

 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport Nr.130/2006, privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive şi ale asociaţiilor pe ramură de 
sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti modificat prin Ordinul Nr.236/2006;  

 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, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.43 din 28 martie 2013 privind aprobarea 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2013,  

 În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 Art.1. Se aprobă programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul public al 
judeţului Mureş, pentru anul 2013, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială, conform anexei 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă componenţa comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor 
depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul public al judeţului Mureş în 
domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

          (2) În aplicarea prevederilor art.12, alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.2 /2008 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 
proiectelor culturale, componenţa nominală a comisiilor va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea 
sesiunii de selecţie. 
 Art.3. Regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de evaluare a proiectelor şi documentaţiile 
pentru elaborarea proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul public 
al judeţului Mureş, pentru anul 2013, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială, se vor aproba prin 
dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art.2, care răspund de ducerea ei la 
îndeplinire. 

 
      PREŞEDINTE 

                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
     Ciprian Dobre                                               SECRETAR 

                                Aurelian Paul Cosma  
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         ROMÂNIA  
     JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.6483 din 8 aprilie 2013 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru 
acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru anul 2013, 

în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.43/28.03.2013 au fost aprobate fondurile destinate 

contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2013,  în 
domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială. 

Legea Nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes general, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.84/2008, reglementează cadrul general de derulare pentru procedura de acordare a acestor finanţări 
nerambursabile. Acest cadru normativ 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, aprobată prin Legea Nr.245/2001, 
modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului Nr.2/2008, aprobată prin Legea 

Nr.199/2008;  
 Ordonanţa Guvernului Nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România aprobată prin 

Legea Nr.125/2002 aşa cum a fost modificată prin Legea nr.128/2009 şi respectiv 
Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Ordonanţei Guvernului Nr.82/2001 aprobată prin Legea Nr.125/2002, modificată 

prin Hotărârea Guvernului Nr.313/2006 şi Hotărârea Guvernului 1265/2010;  
 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport Nr.130/2006, privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive şi ale asociaţiilor pe 

ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti modificat prin Ordinul Nr.236/2006;  
 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. 

În conformitate cu prevederile art.5 din Legea Nr.350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare,  atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice 
de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri 
publice, prin selectarea acestora de către o comisie, cu respectarea principiilor stabilite de art.4 din actul 

normativ mai sus enunţat. 
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;  
 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. 

În aplicarea prevederilor 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. Prima etapă a procedurii, programul anual, poate cuprinde una sau mai multe 

sesiuni de selecţie a proiectelor. 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.  



Pentru verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea 
tehnică şi financiară/evaluarea propunerilor de proiecte, se constituite comisii pe domenii formate din 

funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. În ceea ce priveşte 
programele, proiectele şi acţiunile culturale, constituirea acestor comisii se face cu respectarea 
prevederilor art.12 din Ordonanţa Guvernului nr.51/1998, sunt nominalizaţi 2 specialişti cu o experienţă de 

minimum 3 ani de practică în acest domeniu.  
Faţă de comisiile aprobate în anul 2013 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.19/13.02.2012, în acest interval de timp au intervenit unele modificări – încetarea/suspendarea 

raportului de serviciu al unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Mureş,etc. fapt pentru care se impune revizuirea componenţei nominale a acestor comisii. De menţionat 
faptul că, în conformitate cu prevederile art.12, alin.(5) din Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998, aprobată 

prin Legea Nr.245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, componenţa nominală a comisiei va fi 
adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea sesiunii de selecţie. 
 Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul  
public al judeţului Mureş, pentru anul 2013, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială. 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 

Ciprian Dobre 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Întocmit:  
Şef serviciu: E.Popa/1.ex. 


