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RAPORT  

de soluționare a contestațiilor depuse la finalizarea primei sesiuni a programului anual 

de finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș, a asociațiilor, 

fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială de interes 

județean, în anul 2017 

 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Mureș nr. 202 din 12.07.2017 întrunită în vederea analizării contestațiilor 

depuse la finalizarea primei sesiuni a programului anual de finanțarea nerambursabilă 

din bugetul propriu al Județului Mureș, a asociațiilor, fundațiilor care înființează și 

administrează unități de asistență socială de interes județean, în anul 2017,  

În raport de prevederile art. 20, alin. (1) din Regulamentul de acordare a finanțărilor 

nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2017 pentru activități 

non-profit de interes județean (în continuare Regulament), Comisia constată depuse în 

termen toate contestațiile, opt la număr, formulate de către: 

1. Asociația „Caritas-Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia, pentru 

proiectul „Centre de zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate – 

Bălăușeri, Fântânele, Sângeorgiu de Pădure, Trei Sate (regiunea Târnava Mică); 

2. Fundația Culturală „Cezara Codruța Marica”, pentru proiectul Centrul de zi Cezara 

pentru persoane adulte cu dizabilități; 

3. Fundația „Pentru Familia Creștină”, pentru proiectul Centrul de Zi pentru copii și 

tineri cu dizabilități; 

4. Asociația Microregională Târnava Mică Bălăușeri – Sovata, pentru proiectul 

„Programe concepute în ajutorul persoanelor vârstnice”; 

5. Asociația „Rază de soare”, pentru proiectul „Arta din suflet pentru suflet”; 

6. Asociația „Rază de soare”, pentru proiectul „Călătorii printre meserii”; 

7. Asociația Îngrijire Acasă, pentru proiectul Unitate de asistență medico-socială Mureș 

pentru îngrijiri la domiciliu; 

8. Fundația Creștină RHEMA, pentru proiectul „Centrul de zi Ioana”. 
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Analizând, în limita sesizării, contestațiile depuse se constată ca fiind invocate trei 

motive care se impun a fi clarificate și care se circumscriu competențelor Comisiei 

stabilite prin art. 20, alin. (1) din Regulament, respectiv temeinicia excluderii de la 

selecție a cererilor contestatarilor pentru motivul prevăzut la art. 7, alin. (1), lit. „a” 

din același regulament, coroborat cu cele ale Cap.7, punctul 7.1, lit. „i”, „n” și „p” 

din Ghidul solicitanților pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al 

Județului Mureș, a asociațiilor, fundațiilor care înființează și administrează unități de 

asistență socială de interes județean, în anul 2017. 

A. În ceea ce privește motivul prevăzut la art. 7, alin. (1), lit. „a” din Regulament, 

coroborat cu cel al Cap.7, punctul 7.1, lit. „i” din Ghidul solicitanților, respectiv lipsa 

certificatului fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat 

eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), invocat de Fundația 

Creștină RHEMA, în urma verificării dosarului depus de către aceasta sub nr. 11799 din 

06.06.2017, acest document nu a fost identificat. 

B. În ceea ce privește motivul prevăzut la art. 7, alin. (1), lit. „a” din Regulament, 

coroborat cu cel al Cap.7, punctul 7.1, lit. „n” din Ghidul solicitanților, respectiv lipsa 

dovezii dreptului de a acorda servicii sociale - licență de funcționare, invocat de toți 

contestatarii, este de precizat faptul că în tot cuprinsul Ghidul solicitanților nu se face 

vreo deosebire dintre licența de funcționare provizorie sau de altă natură (definitivă). 

În aceste condiții, Comisia de soluționare a contestațiilor apreciază că în raport de 

dispozițiile legale cuprinse la art. 8, alin. (2) și art. 11 din Legea nr. 197/2012 privind 

asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările 

ulterioare, nu există temei a se considera incomplete documentațiile solicitanților 

care au prezentat licențe de funcționare provizorii, respectiv declarate fiind 

neconforme și pe cale de consecință excluse de la selecție.  

În eventualitatea expirării ori retragerii licenței de funcționare provizorie pe parcursul 

derulării activității finanțate, în cazul acordării unei finanțări, anterior eliberării celei 

cu valabilitatea de 5 ani, urmează a se constata încetarea de drept a contractelor de 

finanțare și pe cale de consecință regularizarea finanțării acordate în avans. 

În cazul contestatarei Asociația Îngrijire Acasă, în urma verificării dosarului depus de 

către aceasta sub nr. 11266 din 31.05.2017 nu s-a identificat existența licenței de 

funcționare pentru serviciul social pentru care solicită finanțarea nerambursabilă, 

respectiv pentru serviciile oferite prin punctul de lucru din Sângeorgiu de Pădure. 

C. În ceea ce privește motivul prevăzut la art. 7, alin. (1), lit. „a” din Regulament, 

coroborat cu cel al Cap.7, punctul 7.1, lit. „p” din Ghidul solicitanților, respectiv lipsa 

autorizației sanitare de funcționare a unității de asistență socială pe anul curent 

pentru punctul de lucru, invocat de Asociația Îngrijire Acasă, în urma verificării 

dosarului depus de către aceasta sub nr. 11266 din 31.05.2017 acest document nu a 

fost identificat. 

De altfel, din verificarea contestației depuse de Asociația Îngrijire Acasă reiese că 

aceasta a fost formulată, respectiv semnată de o persoană care nu are calitatea de 

reprezentant al Asociației, astfel cum rezultă din Actul constitutiv și din Statutul 

entității anexate cererii de finanțare. 

Comisia apreciază ca fiind îndeplinit criteriul de eligibilitate prevăzut la art. 7, alin. 

(1), lit. „a” din același regulament, raportat la prevederile Cap.7, punctul 7.1, lit. „n” 
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din Ghidul solicitanților, în cazul prezentării licenței de funcționare provizorie și pe 

cale de consecință a decis admiterea contestațiilor formulate de: 

1. Asociația „Caritas-Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia, 

pentru proiectul „Centre de zi pentru copii provenind din familii aflate în 

dificultate – Bălăușeri, Fântânele, Sângeorgiu de Pădure, Trei Sate (regiunea 

Târnava Mică), dosar nr. 11930/2017; 

2. Fundația Culturală „Cezara Codruța Marica”, pentru proiectul Centrul de zi 

Cezara pentru persoane adulte cu dizabilități, dosar nr. 10807/2017; 

3. Fundația „Pentru Familia Creștină”, pentru proiectul Centrul de Zi pentru copii și 

tineri cu dizabilități, dosar nr. 11131/2017; 

4. Asociația Microregională Târnava Mică Bălăușeri – Sovata, pentru proiectul 

„Programe concepute în ajutorul persoanelor vârstnice”, dosar nr. 11437/2017; 

5. Asociația „Rază de soare”, pentru proiectul „Arta din suflet pentru suflet”, dosar 

nr. 11692/2017; 

6. Asociația „Rază de soare”, pentru proiectul „Călătorii printre meserii” , dosar 

nr. 11693/2017. 

Comisia a decis respingerea contestațiilor formulate de: 

1. Asociația Îngrijire Acasă, pentru proiectul Unitate de asistență medico-socială 

Mureș pentru îngrijiri la domiciliu, dosar nr. 11266/2017; 

2. Fundația Creștină RHEMA, pentru proiectul „Centrul de zi Ioana”, dosar 

nr. 11799/2017,  

apreciind ca nefiind îndeplinit criteriul de eligibilitate prevăzut la art. 7, alin. (1), 

lit. „a” din Regulament, raportat la prevederile Cap.7, punctul 7.1, lit. „i”, „n” și „p” 

din Ghidul solicitanților pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al 

Județului Mureș, a asociațiilor, fundațiilor care înființează și administrează unități de 

asistență socială de interes județean, în anul 2017 în cazul acestora. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem reinvestirea Comisiei de evaluare 

și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse în vederea atribuirii 

contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul general al Județului Mureș în 

domeniul asistență socială numită prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

62/2017 în vederea evaluării proiectelor solicitanților ale căror contestații au fost 

admise. 

 

Comisia: 


