
 

Pagina 1/1 

 

 

Nr. 9063/8.04.2022                                                                           PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ___________ 2022 

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 2022 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.9057/8.04.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, 

raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.9095/8.04.2022, raportul Serviciului 

Juridic nr.9127/8.04.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.10/11.02.2022 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2022, ale Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.11/11.02.2022 privind aprobarea programului anual de acordare a 

finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2022 în 

domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială, precum și ale 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.39/24.03.2022 privind stabilirea activităţilor ce vor fi 

finanţate din Fondul de tineret în anul 2022, 

Luând în considerare prevederile art.12 din Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„f” şi ale art.182 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă componenţa 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 2022, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi 

de tineret şi asistenţă socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

          (2) Componenţa nominală a comisiilor va fi adusă la cunoştinţă publică numai după 

încheierea sesiunii de selecţie. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art.1, care răspund de 

aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE          Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                                        SECRETAR GENERAL 

                     Paul Cosma  
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Nr. 9057/8.04.2022 
Dosar IX/B/1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

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 2022 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.10/11.02.2022 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Mureş pentru anul 2022, au fost stabilite fondurile destinate 

contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru anul 2022, în domeniile: cultură, culte, 

sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială. 

În considerarea hotărârii mai sus menționate, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat programul 

anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, 

pentru anul 2022 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială, 

prin Hotărârea nr.11/11.02.2022. De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.39/24.03.2022, s-au aprobat activităţile ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 

2022. 

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 finanţărilor 

nerambursabile. 

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 selecţionarea proiectului de către o comisie, cu 

respectarea principiilor stabilite de art.4 din actul normativ mai sus enunţat. 

Pentru desfășurarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor art.27 din Legea 

nr.350/2005 „Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea 

fiecărui contract de finanţare nerambursabilă, o comisie de evaluare”. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 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 2022, pentru fiecare dintre cele cinci domenii de finanțare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

               Péter Ferenc 
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Nr. 9095/8.04.2022 
Dosar IX/B/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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 2022 

 

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 reglementarea generală în baza căruia se derulează procedurile de acordare a 

acestor finanţări nerambursabile. Norma legală anterior menționată se completează cu 

legislaţia specifică fiecărui domeniu de finanțare. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.10/11.02.2022 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Mureş pentru anul 2022 s-au aprobat fondurile destinate contractelor de 

finanţare nerambursabilă, pentru anul 2022, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de 

tineret şi asistenţă socială. 

Prin urmare, Consiliului Judeţean Mureş a aprobat, prin Hotărârea nr.11/11.02.2022, 

programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului 

Mureş, pentru anul 2022 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă 

socială, program care a fost publicat în Monitorul Oficial, în conformitate prevederile legale. 

Potrivit dispozițiilor 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 selecţionarea proiectului de către o comisie, cu respectarea principiilor 

stabilite de art.4 din actul normativ mai sus enunţat. 

Menționăm că, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.350/2005 „Autoritatea 

finanţatoare are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de finanţare 

nerambursabilă, o comisie de evaluare”. 

Având în vedere 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 

comisiilor va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea sesiunii de selecţie. 

Luând în considerare cele de mai sus și precum și referatul de aprobare nr.9057/8.04.2022 

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 2022, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea 

spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.  

 

ȘEF SERVICIU 

               Elena Popa 

  Întocmit: Șef serviciu Elena Popa /2.ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre 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 2022 

 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș 

cu referatul de aprobare nr. 9057/8.04.2022, şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.9095/8.04.2022, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115/2019, 

am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este 

elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității 

autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care 

s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.4, art.5, art.27 

din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și 

completările ulterioare, art.12 din Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind 

îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.173 

alin.(1), lit.„f” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare. 

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 finanţărilor nerambursabile. 

Prin HCJM nr.10/11.02.2022 privind aprobarea bugetului general al Județului 

Mureș pentru anul 2022 au fost stabilite fondurile destinate contractelor de 

finanţare nerambursabilă, pentru anul 2022, în domeniile: cultură, culte, sport, 

activităţi, de tineret şi asistenţă socială. 

Nr. 9127/8.04.2022 

Dosar. IX/B/1 
Văzut, 

Director executiv 
Genica Nemeș 
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Ulterior, prin Hotărârea nr.11/11.02.2022, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat 

programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al 

Judeţului Mureş, pentru anul 2022 în domeniile mai sus arătate, iar prin Hotărârea 

nr.39/24.03.2022 a stabilit activitățile ce vor fi finanțate din Fondul de tineret în 

anul 2022. 

Potrivit art.5 din Legea nr.350/2005 atribuirea contractelor de finanţare 

nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, cu 

respectarea principiilor stabilite de art.4 din același act normativ, de către o 

comisie constituită conform prevederilor art.27 din același act normativ, de către 

autoritatea finanțatoare.  

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că, în temeiul art.27 din 

Legea nr.350/2005, în vederea verificării eligibilităţii şi a îndeplinirii criteriilor 

referitoare la capacitatea tehnică şi financiară, precum şi pentru evaluarea 

propunerilor de proiecte, se propune constituirea unei comisii pentru fiecare 

dintre cele cinci domenii de finanţare.  

La elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere și prevederile art.12 din 

OG nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, 

potrivit cărora componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștință publică 

numai după încheierea sesiunii de selecție.  

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, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, opinăm că proiectul de hotărâre 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 2022, poate fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Codul administrativ. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 
 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 
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