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Comisia de evaluare şi selecţionare  

Numită prin HCJM nr.33/29.03.2018 

Anexă 

 L I S T A 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale depuse de asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, alte organizaţii 

neguvernamentale fără scop patrimonial din judeţul Mureş, precum şi de persoanele fizice autorizate, reanalizate în urma admiterii 

contestațiilor de către Comisia de contestații și care sunt neconforme cu cerințele din ghidul solicitanților. 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

Dosar. 

Solicitant Titlul proiectului Observații și clarificări  

1. 6250 Asociația P.E.P Cristești Concursul regional 

”Historia et 

cultura nostra” 

Nu îndeplinește  condițiile prevăzute de art.7.1. lit.”g” din Ghidul 

solicitantului – deoarece lipsește bilanțul contabil pe anul 2017 înregistrat la 

administrația finanțelor publice.  

Notă: În lista proiectelor neconforme cu cerințele din Ghidul solicitantului – 

Anexa nr.2 la  Hotărârea nr.1 a Comisiei de cultură, publicată pe site-ul 

Consiliului Județean, printr-o eroare materială s-a făcut trimitere la 

Regulament, în loc să se facă trimitere la  Ghidul solicitantului. În realitate 

proiectul a fost respins de Comisie datorită lipsei bilanțului contabil  pe 

anul 2017, proiectul conținând doar bilanțul pe anul 2016. 

2. 6251 Asociația P.E.P Cristești Sesiune de 

comunicări 

științifice dedicată 

Centenarului Marii 

Uniri 

Nu îndeplinește  condițiile prevăzute de art.7.1. lit.”g” din Ghidul 

solicitantului – deoarece lipsește bilanțul contabil pe anul 2017 înregistrat la 

administrația finanțelor publice.  

Notă: În lista proiectelor neconforme cu cerințele din Ghidul solicitantului – 

Anexa nr.2 la  Hotărârea nr.1 a Comisiei de cultură, publicată pe site-ul 

Consiliului Județean, printr-o eroare materială s-a făcut trimitere la 

Regulament, în loc să se facă trimitere la  Ghidul solicitantului. În realitate 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````` ```   2/2 
 

proiectul a fost respins de Comisie datorită lipsei bilanțului contabil  pe 

anul 2017, proiectul conținând doar bilanțul pe anul 2016. 

3. 7879 Asociația Speranță, 

Lumină și Armonia 

Festivalul poartă 

către suflet – Să 

facem o bucurie 

bunicilor. 

Nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.7.1. lit.”h” din Ghidul 

solicitantului – deoarece lipsesc certificatele fiscale din care să rezulte că 

asociația nu are datorii către bugetul de stat, eliberat de Agenția Națională 

de Administrare Fiscală (ANAF), și către bugetul local, eliberat de 

autoritățile administrației publice locale de la sediul social al solicitantului. 

 


