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      Anexa nr.2 
Comisia de evaluare şi selecţionare  

numită prin HCJM nr.33/29.03.2018 

                                                                                                          
  

 
L I S T A 

programelor şi proiectelor depuse în anul 2018, sesiunea I, de asociaţiile şi fundaţiile care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean neconforme cu 

cerinţele din Ghidul solicitanţilor 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

înreg. 

       Solicitant       Titlul proiectului     Motivul respingerii 

1. 6459 Asociația 

Caritas 

Mitropolitan 

Grco-Catolic 

Blaj 

Centrul de servicii de 

îngrijire și asistență 

la domiciliu 

Târnăveni 

A prezentat bilanțul contabil pe anul 

2016 și nu bilanțul contabil pe anul 

2017 înregistrat la administrația 

finanțelor publice, aşa cum prevede 

Cap.7, punctul 7.1, litera „k” din 

Ghidul solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al 

judeţului Mureş  

2. 7804 Fundaţia LOC “Casa de tip Familial 

Ana-Nadia” 

Nu se încadrează în categoria de 

proiecte pentru care se acordă 

finanţare nerambursabilă, prevăzute 

la Cap. 4 din Ghidul solicitantului 

pentru finanţarea nerambursabilă din 

bugetul propriu al judeţului Mureş 

3. 7827 Fundația 

Lazarenum 

Cămin de vârstnici Nu se încadrează în categoria de 

proiecte pentru care se acordă 

finanţare nerambursabilă, prevăzute 

la Cap. 4 din Ghidul solicitantului 

pentru finanţarea nerambursabilă din 

bugetul propriu al judeţului Mureş 

4. 7879 Asociația 

Speranță, 

Lumină și 

Armonie 

Festivalul Poartă 

către Suflet: “Să 

facem o bucurie 

bunicilor“ 

Nu a fost menționat pe plic domeniul 

pentru care s-a solicitat finanțare 

nerambursabilă, așa cum prevede 

Cap.7, punctul 7.2.(1) din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al 

judeţului Mureş 
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5. 7981 Fundația 

Pentru 

Familia 

Creștină 

- Nu se admit două sau mai multe 

documentații de solicitare a finanțării 

nerambursabile în același plic, sub 

sancțiunea neluării în considerare a 

acestora, așa cum prevede Cap.7, 

punctul 7.2.(2) din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al 

judeţului Mureş. 

6. 8145 Fundaţia 

BONUS 

PASTOR 

„Asistenţă psiho-

socială holistică 

pentru persoane 

dependente şi 

familiile acestora” 

Nu se încadrează în categoria de 

proiecte pentru care se acordă 

finanţare nerambursabilă, prevăzute 

la Cap. 4 din Ghidul solicitantului 

pentru finanţarea nerambursabilă din 

bugetul propriu al judeţului Mureş 

7. 8205 Asociaţia 

Naţională a 

Surzilor din 

România – 

Filiala Mureş 

„ Luna sănătăţii a 

persoanelor surde 

ediţia a IV-a” 

Lipseşte licenţa de 

funcţionare/licența de funcționare 

provizorie valabilă pe întreaga 

perioadă de derulare a proiectului sau 

licența de funcționare care va expira 

în perioada derulării proiectului 

însoțită de o declarație din partea 

reprezentantului legal al solicitantului 

prin care își asumă prevederile 

art.6.3, lit.”b” a Contractului de 

finanțare nerambursabilă (Anexa nr.5B 

la regulament) referitoare la 

rezilierea contractului în cazul 

neobținerii licenței de funcționare 

definitive sau licența de funcționare 

provizorie expirată, însoțită de 

Raportul inspecției sociale prin care se 

recomandă acordarea licenței de 

funcționare, aşa cum prevede Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al 

judeţului Mureş 

 
 


