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PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din 25 mai 2017 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 privind 

stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor 

depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă  

din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.10.120/18.05.2017, la 

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.62/27.04.2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi 

documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din 

bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2017, 

Luând în considerare comunicarea Bibliotecii Judeţene Mureş nr.356/17.05.2017 precum şi 

solicitarea doamnei Pop Monica nr.9283/08.05.2017, 

Cu respectarea 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, precum şi ale Ordonanţa 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 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea 

comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea 

atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, 

în anul 2017 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 desemnate ca membru, respectiv 

secretar al comisiilor în condiţiile art. I, care răspund de ducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc                                        Avizat pentru legalitate 

                                                                                                               SECRETAR 

                     Paul Cosma  

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Nr.10.120/18.05.2017 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 privind 

stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor 

depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul 

general al Judeţului Mureş, în anul 2017 

 

 

Prin anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 a fost aprobată 

componenţa nominală a comisiilor de evaluare şi selecţionare a beneficiarilor contractelor 

de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş în anul 2017.  

Cu nota internă nr.9283/08.05.2017 doamna Monica Pop consilier, clasa I, grad superior în 

cadrul Compartimentului Cancelarie la Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, 

nominalizată în calitate de secretar al comisiei constituite pe domeniul „Acţiuni sportive de 

utilitate publică” a solicitat înlocuirea din această calitate. 

De asemenea, una dintre persoanele în cadrul comisiei constituite pe domeniul „proiecte şi 

acţiuni culturale”, expert extern, angajat al Bibliotecii Judeţene Mureş, nominalizată în 

cadrul comisiei constituite pe domeniul „proiecte şi acţiuni culturale” urmează să intre în 

concediu maternal fapt pentru care se propune înlocuirea acesteia cu un alt membru, 

angajat al aceleiaşi instituţii. 

Prin urmare, este necesară modificarea componenţei comisiei aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.62/2017. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea 

comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea 

atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, 

în anul 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 

 
Întocmit: şef serviciu 

Elena Popa/2.ex. 
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