
Rezultatul soluționării contestațiilor depuse la finalizarea sesiunii unice a programului anual de finanțarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș, în anul 2019 

 

 

Nr. 
Crt. 

Contestator (nr. 
înregistrare) 

Titlul proiectului 
(nr. Înregistrare) 

Motivul admiterii/ respingerii Rezultatul soluționării 
contestației 
 

1. Societatea Scriitorilor, 
Editorilor și 
Tipografilor Mureșeni 
(contestație 
înregistrată sub nr. 
17883/17.07.2019) 

Simpozionul 

Național 

”Interferențe 

literare româno-

maghiare” – ediția 

a II-a,  

(nr. 14528 /2019) 

 

Au fost depuse alte acte doveditoare ale 
dobândirii personalității juridice fiind astfel 
respectate prevederile art.7.1 lit.”b” din Ghidul 
solicitantului și respective art.7 alin.(1), lit.”a” 
din Regulament 

ADMIS 

2. Asociația Artiștilor 
Plastici Mureș 
(contestație 
înregistrată sub 
nr.18112/18.07.2019) 

Expoziție de artă 
modernă – ediția a 
VIII-a (nr. 
14038/2019) 

Din statutul prezentat nu reiese calitatea de 
reprezentant legal al semnatarului propunerii, 
certificatele de atestare fiscală emise de către 
ANAF şi autoritatea publică locală nu sunt 
prezentate în original sau copie legalizată, (Nu 
sunt respectate prevederile art. 7.1 şi 7.3 din 
Ghidul solicitantului , respectiv prevederile art. 
158, alin. (5) şi art. 159 alin. (4) din Codul de 
procedură fiscală şi sunt incidente prevederile  
art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulament.) 

RESPINS 

3.  Salonul anual 
2019, proiect 
înregistrat sub nr. 
14039/2019 

Durata proiectului depăşeşte data de 
10.12.2019, din statutul prezentat nu reiese 
calitatea de reprezentant legal al semnatarului 
propunerii, certificatele de atestare fiscală 
emise de către ANAF şi autoritatea publică 
locală nu sunt prezentate în original sau copie 
legalizată.(Nu sunt respectate prevederile art. 
7.1 şi 7.3 din Ghidul solicitantului, respectiv 

RESPINS 



prevederile art. 158, alin. (5) şi art. 159 alin. 
(4) din Codul de procedură fiscală şi sunt 
incidente prevederile  art. 7 alin. (1) lit. a) şi 
art. 15 din Regulament.) 

 

4. Asociaţia Artistică 
Câmpia Mureşană-
Maros Mezöségi 
Müvésztelep 
(contestație 
înregistrată sub 
nr.18113/18.07.2019) 

Tabăra de creație 
internațională de 
la Mădăraș - ediția 
XVIII 
(nr.14041/2019) 

Certificate de atestare fiscală emise de către 
ANAF şi autoritatea publică locală nu sunt 
prezentate în original sau copie legalizată  şi 
valabilitatea acestora era expirată la data 
depunerii solicitării, lipsă certificare 
conformitate cu originalul pe documente 
prezentate în copie. (Nu respectă art. 7.1 din 
Ghidul solicitantului, respectiv prevederile art. 
158, alin. (5) şi art. 159 alin. (3) şi  (4) din Codul 
de procedură fiscală şi sunt incidente 
prevederile  art. 7 alin. (1) lit. a) din 
Regulament.) 

RESPINS 

5.  Expoziția Câmpiei 
Mureșene la Zalău, 
(nr. 14042/2019) 

Certificate de atestare fiscală emise de către 
ANAF şi autoritatea publică locală nu sunt 
prezentate în original sau copie legalizată  şi 
valabilitatea acestora era expirată la data 
depunerii solicitării, lipsă certificare 
conformitate cu originalul pe documente 
prezentate în copie. (Nu respectă art. 7.1 din 
Ghidul solicitantului, respectiv prevederile art. 
158, alin. (5) şi art. 159 alin. (3) şi  (4) din Codul 
de procedură fiscală şi sunt incidente 
prevederile  art. 7 alin. (1) lit. a) din 
Regulament.) 

RESPINS 

6. Asociația Pro Christo 
et Ecclesia Krisztusert 
es Egyhazaert For 
Christ and his Church - 
Filiala Târgu Mureş 
(contestație 
înregistrată sub 

Conferință-
Siguranța online?! 

(nr.14788/2019) 

 

Solicitantul nu a depus dovada 
înregistrării/înscrierii modificărilor din statut cu 
privire la obiectul de activitate, (încheiere 
judecătorească/ certificat de înregistrare). (Nu 
respectă prevederile art. 4.1 şi 7.1 lit. e) din 
Ghidul solicitantului, şi sunt  incidente 
prevederile art. 7 alin. (1) lit. a)  din 

RESPINS 



nr.18115/18.07.2019 ) Regulament.) 

7. Asociația Zichy 
Horvath (contestație 
înregistrată sub 
numărul 
18128/18.07.2019) 

Tabără 
Internațională de 
Folclor din 
Voivodeni (nr. 
14968/2019) 

Lipsă bilanţ, certificat de înregistrare fiscală, 
certificate de atestare fiscală emise de ANAF şi 
autoritatea publică locală. (Nu respectă 
prevederile art.  7.1 lit f)- h) din Ghidul 
solicitantului şi sunt  incidente prevederile art. 
7 alin. (1) lit. a) din Regulament.) 

RESPINS 

8. Asociația Pro Ruris 
(contestație 
înregistrată sub 
nr.18164/18.07.2019) 

 Tabără 
internațională 
pentru promovarea 
moștenirii 
culturale a 
județului Mureș,  
( nr. 15131/2019) 

Propunere proiect nesemnată de către 
beneficiar, documente în copie necertificate 
pentru conformitate cu originalul. (Nu respectă 
prevederile 7.1  şi 7.3 din Ghidul solicitantului şi 
sunt incidente prevederile  art. 7 alin. (1) lit. a) 
din Regulament.) 

RESPINS 

9.  Seminar științific 
pentru promovarea 
turismului cultural 
și religios – 
Programul fără 
frontiere 
(Határtalanul), 
(nr. 15132/2019) 

Proiectul (a se vedea prezentarea) nu poate fi 
încadrat în categoriile eligibile de la art. 4.1 din 
Ghidul solicitantului, documente în copie 
necertificate pentru conformitate cu originalul, 
declaraţie nesemnată. (Nu respectă prevederile 
art. 4.1, 7.1  şi 7.3 din Ghidul solicitantului şi 
sunt incidente prevederile  art. 7 alin. (1) lit. a) 
din Regulament.) 

RESPINS 

 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 391 din 17.07.2019 


