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Anexa II la Dispoziția nr. 337/2019 

          Nr. 13.340/04.06.2019 

            Dosar VII/C/10 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al 

Județului Mureș pe anul 2019 pentru activități non-profit de interes 

județean – activități de tineret 

 

  

1. Autoritatea finanțatoare: Consiliul Județean Mureș, cu sediul în localitatea 

Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei nr.1, județul Mureș, codul fiscal 4322980, telefon 

0265/263211, fax 0265/268718, web www.cjmures.ro și e-mail 

cjmures@cjmures.ro. 

2. Reglementări legale incidente, privind acordarea de finanțări nerambursabile 

 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare 

 Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

3. Domeniul pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul propriu al 

Județului Mureș pe anul 2019, pentru activități non-profit de interes județean, 

este activități de tineret 

4. Suma pusă la dispoziție pentru finanțarea activităților non-profit de interes 

județean pentru anul 2019, conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr. 44 din 17.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș 

pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare și ale Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr. 46 din 17.04.2019 privind aprobarea programului anual de 

acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul general al Județului Mureș, 

pentru anul 2019 în domeniul activități de tineret este de 100.000 lei  

5. Durata derulării proiectelor: anul 2019 

6. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile poate fi accesată pe 

site-ul Consiliului Județean Mureș la secțiunea Proiecte sau se poate procura de 

la sediul Consiliului Județean Mureș, secretariatul Comisiei, dna. Vaida Teodora, 

consilier - cam. 68. 

7. Solicitanții vor putea depune documentația prevăzută în Ghidul solicitanților, 

la sediul Consiliului Județean Mureș, situat în Tîrgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, 

Registratura generală - camera 1, până la data de 5 iulie 2019, ora 1600. 

8. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile 

se va face de către Comisia de selecționare și evaluare ce se va constitui prin act 

administrativ al autorității publice județene – Consiliul Județean Mureș. 

http://www.cjmures.ro/
mailto:cjmures@cjmures.ro
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10. Pe parcursul procedurii de selecționare și evaluare, prin grija secretarului 

Comisiei se va afișa pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș 

www.cjmures.ro toate comunicările necesare și utile conform Regulamentului de 

acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe 

anul 2019 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniul 

activități de tineret, inclusiv rezultatele intermediare și finale. 

 

PREȘEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras 

Verificat: Adriana Farkas, Șef serviciu 

  Genica Nemeș, Director executiv 

  Elena Popa, Șef serviciu 

  Alin Mărginean, Director executiv 
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