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       Comisia de evaluare şi selecţionare proiecte cultură numită 

         prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.69/201 

Nr. 17600/12.07.2019 

 

 

RAPORT INTERMEDIAR  

pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2019 

 

 

Prin  hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.44/2019 şi 46/2019 s-au aprobat 

Programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al 

Judeţului Mureş, pentru anul 2019, în domeniile cultură, culte, sport,  activităţi de 

tineret şi asistenţă socială şi sumele aferente fiecărui domeniu.  Suma totală 

disponibilă pentru finanțarea nerambursabilă a programelor/proiectelor/acțiunilor 

culturale din județul Mureș în anul 2019 este de 550.000 lei. Din aceasta,  s-a 

constituit un fond de 8%, în valoare de 44.000 lei, pentru finanțarea nerambursabilă a 

nevoilor culturale de urgență, conform prevederilor legale în vigoare. 

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

componența comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor 

depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul 

general al Judeţului Mureş în anul 2019. 

Procedura de selecţie şi evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 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 și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului 

nr. 51/1998  privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor 

şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile 

Regulamentului de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al 

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

anexele la acesta, aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

nr. 307/14.05.2019. 

Propunerile de proiecte culturale au fost selectate şi evaluate de către comisie,  cu 

respectarea prevederilor Ghidului solicitanţilor pentru finanțarea nerambursabilă din 

bugetul propriu al Județului Mureș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în 

anul 2019, precum şi a Regulamentului de acordare a finanțărilor nerambursabile din 

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

județean, pentru domeniile: cultură, culte, sport  și asistență socială şi prevederilor 

legale în vigoare aplicabile.  
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Au fost supuse evaluării un număr total de 314 proiecte  şi 3 completări la acestea, 

transmise cu respectarea termenului  limită de depunere a documentaţiilor-

14.06.2019, din care: 

-  149 proiecte au fost declarate admise la finanţare, acestea  îndeplinind condițiile de 

eligibilitate și punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării, fiind cuprinse  în 

anexa nr. 1 la prezentul raport; 

- 165 proiecte au fost declarate respinse, acestea neîndeplinind condiţiile de selecţie 

şi evaluare,   fiind cuprinse  în anexa nr. 2 la prezentul raport. 

După soluţionarea eventualelor contestaţii depuse în termenul prevăzut, se va întocmi 

Raportul de oportunitate – atribuire prin care se  propune spre aprobare Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Mureş nivelul finanţărilor nerambursabile pentru proiectele care 

îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi punctajul minim necesar pentru acordarea 

finanţării, cu încadrarea în plafonul disponibil pentru domeniul cultură.  

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 12 lit. e) din 

Regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al 

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

domeniile: cultură, culte, sport  și asistență socială. 
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