
    1/2 

 

                     

       Comisia de evaluare şi selecţionare proiecte de și pentru tineret numită 
       prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.69/30.05.2019 
          

        Nr. 18.292/19.07.2019 

 

 

RAPORT INTERMEDIAR  

privind finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş a activităților 

de tineret depuse pentru finanţare în anul 2019 de structuri neguvernamentale de și 

pentru tineret, care organizează activități de tineret de interes județean 

 

 

Procedura de selecţie şi evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor de și pentru 

tineret, depuse de structurile neguvernamentale, s-a desfăşurat în conformitate cu 

prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în conformitate cu Legea tinerilor nr.350/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, Strategia națională în domeniul politicii de 

tineret pentru perioada 2015 – 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.24/2015, 

ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.46/2019, precum și cu cele ale Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.70/2019 privind stabilirea activităților ce vor fi finanțate 

din Fondul de tineret în anul 2019. 

Astfel, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat, prin Hotărârea nr.69/30.05.2019, 

componența comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor 

depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul 

general al judeţului Mureş, pe fiecare din cele cinci domenii. 

Totodată, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.337/2019 a fost 

aprobat Regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al 

Judeţului Mureş pe anul 2019 pentru activităţi non-profit de interes judeţean, pentru 

domeniul activități de tineret. 

Suma aprobată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.46/2019, în vederea 

finanţării nerambursabile a programelor, proiectelor şi acţiunilor de și pentru tineret, 

depuse de structurile neguvernamentale, este de 100.000 lei. 

Activitatea comisiei de selecţie şi evaluare s-a desfăşurat potrivit Regulamentului de 

acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş pe anul 

2019 pentru activităţi non-profit de interes judeţean, aprobat prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.337/2019.  

Astfel, în conformitate cu Regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din 

bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019 pentru activităţi non-profit de interes 

judeţean pentru domeniul activități de tineret, toate solicitările de finanţare 

nerambursabilă primite în termen au fost examinate.  
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Au fost selectate şi supuse evaluării doar documentaţiile însoţite de toate 

documentele prevăzute în Ghidul solicitantului pentru acest domeniu, respectiv au 

fost respinse acele documentaţii care s-au regăsit în una dintre situaţiile prevăzute în 

Regulament la cap.II, art.7 (1).  

Astfel, din totalul de 30 proiecte depuse până la termenul limită stabilit, un număr de 

12 proiecte au fost neconforme cu prevederile din Ghidul solicitantului şi prin urmare 

nu au fost selectate pentru evaluare. 

După soluţionarea eventualelor contestaţii, se va întocmi lista cu proiectele 

câştigătoare care au întrunit punctajul minim de 40 de puncte conform art.8 (1) din  

Regulament, care va fi anexă la Raportul de oportunitate-atribuire, supus spre 

aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş. 
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Întocmit: Vaida Teodora – secretar comisie   


