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      Comisia de evaluare şi selecţionare                                 
          numită prin HCJM nr.10/28.01.2016    

       Anexa nr.2 
 la Hotărârea nr.1/2016 a Comisiei de evaluare  

 

 
Lista programelor şi proiectelor depuse în anul 2016 de structurile sportive de drept privat,  

asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi  persoanele fizice din judeţul Mureş,  
care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică,  

neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor 
 

Nr. 

crt. 

Nr. 

înreg. 

CJM 

Denumirea structurii 

sportive 
Titlul proiectului Sediul structurii 

sportive 

Motivul respingerii 

proiectului sportiv 

1 4604 
Clubul Sportiv „RING 

BOX” Tîrgu Mureş 

Participare la Turneu 

Internaţional de Box, Italia 
municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Depozitelor, nr.1, 

ap.3 
 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiei 

prevăzută la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.h) 

din Ghidul solicitanţilor (Bilanţ contabil pe anul 

2015 depus tardiv, înregistrat la Agenţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Mureş în data de 13 aprilie 

2016) 

2 4605 
Clubul Sportiv „RING 

BOX” Tîrgu Mureş 

Participare Campionat 

Naţional de Juniori  

3 4849 

Asociaţia „Clubul 

Sportiv BODY 

BUILDERS LACTA” 

Tîrgu Mureş 

Pregătire şi participare la 

Campionatul Naţional de 

seniori-senioare – fitness, 

body fitness, bikini fitness, 

men physique, bb classic, 

Reghin 

municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Gheorghe Doja, 

nr.60, ap.25 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiei 

prevăzută la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.d) 

din Ghidul solicitanţilor (Bilanţ contabil pe anul 

2015 depus tardiv, înregistrat la Agenţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Mureş în data de 28 aprilie 

2016) 
4 5014 

Asociaţia „Clubul 

Sportiv BODY 

BUILDERS LACTA” 

Tîrgu Mureş 

Pregătire şi participare la 

Campionatele Mondiale de 

Culturism Miss şi Mir, 

Hamburg, Germania 

municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Gheorghe Doja, 

nr.60, ap.25 



2 
 

Nr. 

crt. 

Nr. 

înreg. 

CJM 

Denumirea structurii 

sportive 
Titlul proiectului Sediul structurii 

sportive 

Motivul respingerii 

proiectului sportiv 

5 5065 

Asociaţia Clubul 

Sportiv COLUMBOFIL 

Ibăneşti 

Participare la concursuri în 

ţară şi străinătate  

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(1) lit.d) 

- f) precum şi alin.(2), lit.a) - h) din Ghidul 

solicitanţilor (nu este structură sportivă, lipsa 

majorităţii documentelor prevăzute)  

6 5243 

Asociaţia „SPRINT 

TEAM 88” Tîrgu 

Mureş 

Promovarea înotului ca 

fenomen social 

municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Bucureşti, nr.36 

 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.d) 

– f) şi h) din Ghidul solicitanţilor (lipsă: Certificat 

de Identitate Sportivă, afiliere, documente 

relevante privind activitatea structurii sportive, 

Bilanţ contabil pe anul 2015, Certificat fiscal 

referitor la existenţă datorii la bugetul local) 

7 5803 

Asociaţia Handbal 

Club ARSENAL 

Tăureni 

     comuna Tăureni, 
str.Şcolii, nr.140 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(1) lit.d) 

(lipsă dovadă surse proprii) precum şi alin.(2), lit. 

d), f), h) din Ghidul solicitanţilor (lipsă: Certificate 

fiscale referitoare la existenţă datorii la bugetul de 

stat şi local, afiliere, Bilanţ contabil pe anul 2015)  

8 5847 

Clubul Sportiv 

„GOMBOŞ MARŢIAL 

ARTS” Tîrgu Mureş 

Fotbal Tenis un sport 

pentru toţi şi sport de 

performanţă pentru tinerii 

târgumureşeni 

municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Transilvania, nr.41 

 
 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(1) lit.d) 

(surse proprii insuficiente) precum şi alin.(2), lit.h) 

din Ghidul solicitanţilor (Bilanţ contabil pe anul 

2015 depus tardiv, înregistrat la Agenţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Mureş în data de 20 aprilie 

2016) 
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Nr. 

crt. 

Nr. 

înreg. 

CJM 

Denumirea structurii 

sportive 
Titlul proiectului Sediul structurii 

sportive 

Motivul respingerii 

proiectului sportiv 

9 5865 

Asociaţia Sportivă 

„AVÂNTUL” 

Miheşu de Cîmpie 

Participare la Campionatul 

de fotbal seniori şi juniori 

Liga IV 2016 

comuna Miheşu de 
Cîmpie,  

str.1 Decembrie 1918, 
nr.91 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiei 

prevăzută la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.h) 

din Ghidul solicitanţilor (Bilanţ contabil pe anul 

2015 depus tardiv, înregistrat la Agenţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Mureş în data de 30 aprilie 

2016)  

10 5923 

Asociaţia Club 

Sportiv „RETRO 

GYM” Tîrgu Mureş 

Participare la fitness 

maraton 2016, Tîrgu Mureş 

municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Liviu Rebreanu, 

nr.22, ap.4 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(1) lit.a), 

b), c), e), f), g) precum şi alin.(2), lit.d) din Ghidul 

solicitanţilor (nu s-au completat corespunzător 

formularele de solicitare a finanţării şi a bugetului 

de venituri şi cheltuieli; lipsă: Devizul de cheltuieli, 

Certificate fiscale referitoare la existenţă datorii la 

bugetul de stat şi local, documente relevante 

privind activitatea structurii sportive, Raport de 

activitate pe anul 2015, Declaraţia-tip referitoare 

la faptul că nu se află în litigiu cu Consiliul 

Judeţean Mureş, Raport de activitate pe anul 2015, 

Bilanţ contabil pe anul 2015) 

11 6123 

Asociaţia Clubul 

Sportiv „DANCE 

ART” Tîrgu Mureş 

Organizare Concurs 

Internaţional de dans 

sportiv -  „Cupa Dance 

Art”, ediţia a IX-a  

municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Parîngului, nr.52, 

ap.20 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiei 

prevăzută la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.h) 

din Ghidul solicitanţilor (lipsă Bilanţ contabil pe 

anul 2015) 



4 
 

Nr. 

crt. 

Nr. 

înreg. 

CJM 

Denumirea structurii 

sportive 
Titlul proiectului Sediul structurii 

sportive 

Motivul respingerii 

proiectului sportiv 

12 6146 
Club Sportiv „TORPI 

MS”Tîrgu Mureş 

Participare la Campionatul 

Naţional al României la 

polo, junioare, Bucureşti 

municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Săvineşti, nr.14 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiei 

prevăzută la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.h) 

din Ghidul solicitanţilor (Bilanţ contabil pe anul 

2015 depus tardiv, înregistrat la Agenţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Mureş în data de 20 aprilie 

2016) 

13 6294 Constantinescu-
Kelemen Cristina 

Pregătire pentru 

Campionatul Mondial de 

Taekwondo WTF 

 

municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Mihai Eminescu, nr. 

33, ap.1 
 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(1) lit.d) 

(lipsă dovadă surse proprii) precum şi alin.(3), lit.c) 

din Ghidul solicitanţilor (lipsă Cazier fiscal de la 

finanţe, a depus tardiv Certificat fiscal eliberat de 

către Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş 

în data de 05.04.2016)  

14 6303 
Asociaţia Sportivă 
„Unirea” Iclănzel 
 

Participarea echipei de 

fotbal în Campionatul 

judeţean de fotbal, Liga a 

IV-a 

municipiul Tîrgu Mureş, 
B-dul 1848, nr.40, 

ap.20 
 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2) lit.d) 

din Ghidul solicitanţilor (lipsă Certificat fiscal 

referitor la existenţă datorii la bugetul local)  

15 6517 

Asociaţia Clubul 

Sportiv OLIMPIKUS 

Tîrgu Mureş 

Participare la Cupa 

Olimpikus, ediţia a X-a, 

rezervată persoanelor cu 

dizabilităţi 

municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Armoniei, nr.2, 

ap.23 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiei 

prevăzută la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.d) 

din Ghidul solicitanţilor (Certificat fiscal depus 

tardiv, eliberat de Agenţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Mureş la data de 04.04.2016) 

16 6551 

Clubul Sportiv 

„GOMBOŞ MARŢIAL 

ARTS” Tîrgu Mureş 

Cupa Armura la Kickbox, 

ediţia a III-a 

municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Transilvania, nr.41, 

ap.6 
 
 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(1) lit.d), 

e), f) şi h) (lipsă: surse proprii, documente 

relevante privind activitatea semnificativă a 
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Nr. 

crt. 

Nr. 

înreg. 

CJM 

Denumirea structurii 

sportive 
Titlul proiectului Sediul structurii 

sportive 

Motivul respingerii 

proiectului sportiv 

structurii sportive, Raport activitate pe anul 2015, 

extras de cont bancar) precum şi alin.(2), lit.f), h) 

din Ghidul solicitanţilor (lipsă afiliere; Bilanţul 

contabil pe anul 2015 s-a depus tardiv,  înregistrat 

la Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş în 

data de 20.04.2016)  

17 6679 
Asociaţia Sportivă 

„ELITA” Nazna 

„Memorialul Dorin Naste şi 

Andrei Fănici” 

satul Nazna,comuna 
Sîncraiu de Mureş, 
str.Vadului, nr.32 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2) lit.d) 

şi h) din Ghidul solicitanţilor (lipsă Certificate 

fiscale referitoare la existenţă datorii la bugetul de 

stat şi local; Bilanţ contabil pe anul 2015 

incomplet, a fost depusă doar prima pagină din 

acesta) 

18 6680 

Asociaţia Sportivă 

„ELITA” Nazna 

 

Participare Campionatul 

Judeţean de Fotbal Juniori 

D 

19 6727 

Asociaţia Sportivă 

„TRICOLORUL” 

Ţigmandru 

Participare Campionatul 

Judeţean de Fotbal Seniori, 

seria Central 

localitatea Ţigmandru, 
comuna Nadeş, nr.120 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(1) lit.a) 

- h) precum şi alin.(2), lit.a) – h) din Ghidul 

solicitanţilor  (documente depuse tardiv: 

Certificate fiscale referitoare la existenţă datorii la 

bugetul de stat şi local eliberate în data de 12 şi 

13.04.2016; Bilanţul contabil pe anul 2015  s-a  

înregistrat la Agenţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Mureş în data de 12.04.2016) 

 

 

 


