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Anexa II la Dispoziţia nr.     /2016 
          Nr. 3676/29.02.2016  

            Dosar ______ 

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al 
Judeţului Mureş pe anul 2016 pentru activităţi non-profit de interes 
judeţean 
 
  
1. Autoritatea finanţatoare: Consiliul Judeţean Mureş, cu sediul în localitatea 
Tîrgu-Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, judeţul Mureş, codul fiscal 4322980, telefon 
0265/263211, fax 0265/268718, web www.cjmures.ro şi e-mail 
cjmures@cjmures.ro  

2. Reglementări legale incidente, privind acordarea de finanţări nerambursabile 

 Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, republicată, respectiv Hotărârea Guvernului 
nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
Ordonanţei Guvernului Nr.82/2001, republicată;  

 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, cu modificările ulterioare;  

 Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi 
de asistenţă socială, respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
Nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile din bugetul propriu al 

Judeţului Mureş pe anul 2016, pentru activităţi non-profit de interes judeţean, 
sunt: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 
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4. Sumele puse la dispoziţie pentru finanţarea activităţilor non-profit de interes 
judeţean pentru anul 2016, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2016 
privind aprobarea bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016, sunt următoarele:  

 552.000 lei – pentru domeniul cultură ; 

 600.000 lei – pentru domeniul culte;  

 400.000 lei – pentru domeniul sport; 

 400.000 lei – pentru domeniul asistenţă socială. 

5. Durata derulării proiectelor: anul 2016 

6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi accesată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Mureş www.cjmures.ro/Proiecte/Subvenţii sau se 
poate procura de la sediul Consiliului Judeţean Mureş, etajul I, secretariatul 
comisiilor, astfel:  

 Domeniul cultură – dna. Kutasi Melinda , consilier – cam.60; 

 Domeniul culte – dna. Lucia Felicia Cismaş, consilier – cam.63; 

 Domeniul sport – dna. Olimpia Feier, consilier - cam.64; 

 Domeniul asistenţă socială – dna. Rodica Mureşan, consilier - cam.65. 

7. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitanţilor, 
la sediul Consiliului Judeţean Mureş, situat în Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, 
Registratura generală - camera 1, până la data de 1 aprilie 2016, ora 1600. 

8. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile 
se va face de către Comisiile de evaluare şi selecţionare constituite prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.10/2016, pentru fiecare domeniu în parte.  

10. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, Comisiile de evaluare şi 
selecţionare, constituite distinct pe domeniile finanţate, vor afişa pe site-ul 
Consiliului Judeţean Mureş www.cjmures.ro rezultatul selecţiei precum şi sumele 
propuse a fi alocate, pentru fiecare proiect în parte. 

                   
PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 


