
    1/3 

 

   

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

 
 

 Anexă 
 la Raportul intermediar 

 
 

Lista cuprinzând proiectele RESPINSE la finanţare nerambursabilă pe anul 2019, din 
bugetul propriu al Judeţului Mureş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive de 
utilitate publică depuse de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură 

de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş 
 
 

 

Nr.   

crt. 

Nr. de 

înregistrare 

al 

proiectului 

Denumirea 

structurii 

sportive/sportivilor 

Denumirea 

proiectului 

sportiv 

Motivul respingerii 

proiectului sportiv 

1 14008/ 
11.06.2019 

Club Sportiv TORPI 

MS Târgu Mureş  
„Părinţi şi 
copii activi” 

proiect neeligibil -  
neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la 
Capitolul 1, punctul 1.3 
din Ghidul solicitanţilor  

2 14009/ 
11.06.2019 

Club Sportiv TORPI 

MS Târgu Mureş  

TENIS PENTRU 

TOȚI COPIII 

 

proiect neeligibil -  
neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la 
Capitolul 1, punctul 1.3 
din Ghidul solicitanţilor 

3 14670/ 
14.06.2019 

Club Sportiv Iernut  

Promovarea 

sportului de 

performanţă 

proiect neeligibil -  

neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute la 

Capitolul 1 punctul 1.3 

din Ghidul solicitanţilor 

4 14671/ 
14.06.2019 

Club Sportiv Iernut  

Stagiu de 

pregătire - 

cantonament 

august 2019 

proiect neeligibil -  

neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute la 

Capitolul 1 punctul 1.3 

din Ghidul solicitanţilor 

5 14672/ 
14.06.2019 

Club Sportiv Iernut  

Participarea 

echipei de 

juniori la 

Campionatul 

judeţean de 

fotbal categoria 

U11 

proiect neeligibil -  

neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute la 

Capitolul 1 punctul 1.3 

din Ghidul solicitanţilor 
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6 14675/ 
14.06.2019 

Club Sportiv Iernut  

Organizarea 

primei ediţii a 

Cupei "Kovacs 

Francisc" 

proiect neeligibil -  

neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute la 

Capitolul 1 punctul 1.3 

din Ghidul solicitanţilor 

7 14678/ 
14.06.2019 

Club Sportiv Iernut  

Participarea 

echipei de 

juniori la 

Campionatul 

judeţean de 

fotbal categoria 

U15 

proiect neeligibil - 

neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute la 

Capitolul 1 punctul 1.3 

din Ghidul solicitanţilor 

8 14681/ 
14.06.2019 

Club Sportiv Iernut  

Participarea 

echipei de 

juniori la 

Campionatul 

judeţean de 

fotbal categoria 

U19 

proiect neeligibil - 

neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute la 

Capitolul 1 punctul 1.3 

din Ghidul solicitanţilor 

9 14710/ 
14.06.2019 

Nagy Attila V ălenii 

de Mureş  

Participarea la 

Turneul 

internațional de 

sah  ”V 

Ceramica 

Corund” 

Eveniment anulat 
(conform înştiinţării 
depuse prin adresa 
înregistrată la 
autoritatea publică 
județeană sub 
nr.16254/28.06.2019) 

10 14888/ 
14.06.2019 

Asociaţia Culturală 

Seprodi Janos de 

Chibed 

„Speranţa” 

proiect neeligibil -  
neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la 
Capitolul 8, punctul 8.1, 
alin.(2)  lit.e -f din 
Ghidul solicitanţilor 
(lipsă: Certificat de 
Identitate Sportivă, 
afiliere) 

11 15012/ 
14.06.2019 

Asociaţia 

Nevăzătorilor din 

România-

Fil.Jud.Mureş 

Documentaţie 
pe o altă 
asociaţie 
intitulată IRIS 

proiect neeligibil - 
neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la 
Capitolul 8, punctul 8.1, 
alin.(1)  lit.d-f), h), 
alin.(2) lit.c-h) din 
Ghidul solicitanţilor 
(lipsă: Certificat de 
Identitate Sportivă, 
afiliere, Bilanț contabil 
pe anul 2018, cadre 
tehnice, surse proprii) 
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12 15014/ 
14.06.2019 

Asociaţia 

Nevăzătorilor din 

România-

Fil.Jud.Mureş 

Documentaţie 
pe o altă 
asociaţie 
intitulată IRIS 

proiect neeligibil -  
neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la 
Capitolul 8, punctul 8.1, 
alin.(1)  lit.d-f), h), 
alin.(2) lit.c-h) din 
Ghidul solicitanţilor 
(lipsă: Certificat de 
Identitate Sportivă, 
afiliere, Bilanț contabil 
pe anul 2018, cadre 
tehnice, surse proprii) 

13 15031/ 
14.06.2019 

Asociaţia 

Varazspatko Roteni  

Tabără de 

hipoterapie 

pentru copii cu 

dizabilităţi  

proiect neeligibil -  
neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la 
Capitolul 8, punctul 8.1, 
alin.(2) lit.d-h) din 
Ghidul solicitanţilor 
(lipsă: Certificat de 
Identitate Sportivă, 
afiliere, Bilanț contabil 
pe anul 2018, lipsă 
certificat privind 
datoriile către bugetul 
de stat, cadre tehnice) 
 

14 15033/ 
14.06.2019 

Asociaţia 

Varazspatko Roteni  

Concurs 

regional de 

echitaţie 

proiect neeligibil -  
neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la 
Capitolul 8, punctul 8.1, 
alin.(2) lit.d-h) din 
Ghidul solicitanţilor 
(lipsă: Certificat de 
Identitate Sportivă, 
afiliere, Bilanț contabil 
pe anul 2018, lipsă 
certificat privind 
datoriile către bugetul 
de stat, cadre tehnice) 
 

 

 

NOTĂ: Contestaţiile se vor depune în scris, la registratura Consiliului Județean Mureş, în termen 

de 3 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș, cu 

indicarea în mod obligatoriu a numărului de înregistrare a solicitării finanțării. 

 


