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Comisia de evaluare  

numită prin HCJM nr.95/27.05.2021                     

Nr. 17945 din 30.06.2021 

Dosar.VII.12 

 

 

RAPORT INTERMEDIAR 

întocmit în aplicarea dispozițiilor art.12, lit. „e” din Regulamentul de 

acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului 

Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean,  

pentru domeniul „Culte” 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.56/22.04.2021 privind aprobarea 

bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2021, au fost stabilite fondurile 

destinate contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru anul 2021, în domeniile: 

cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială. De asemenea, în 

considerarea hotărârii mai sus menționate, prin Hotărârea nr.60/22.04.2021, Consiliul 

Judeţean Mureş s-a aprobat programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile 

din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2021 în domeniile: cultură, culte, 

sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială. 

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare, reprezintă cadrul general de derulare pentru procedura de acordare a 

finanţărilor nerambursabile. 

În aplicarea prevederilor art.27 din actul normativ mai sus enunțat, potrivit cărora 

„Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui 

contract de finanţare nerambursabilă, o comisie de evaluare”, prin HCJM 

nr.95/27.05.2021, a fost aprobată componenţa 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 2021. 

Regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru domeniile: cultură, 

culte, sport și asistență socială s-a aprobat prin Anexa I la Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Mureș nr. 160/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru 

implementarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din 

bugetul public al județului Mureș, pentru anul 2021, aprobat prin HCJM nr.60 din 

22.04.2021. 

În conformitate cu dispozițiile art. 12, lit.”c” și „f” din regulamentul mai sus 

menționat, Comisia de selecționare și evaluare a beneficiarilor contractelor de 

finanțare nerambursabilă numită prin HCJM nr.69/2019 pentru domeniul „Culte” a 

procedat la examinarea/evaluarea celor 212 documentații depuse până termenul limită 



   2/2 

 

stabilit – 31.05.2021. Menționăm că, în acest termen în registratura instituției au fost 

înregistrate 213 documentații pentru finanțare nerambursabilă pe domeniul „Culte”, 

dintre care, nr.14639/31.05.2021 a reprezentat o completare depusă în termen la 

documentația cu nr.14391/08.05.2021. 

Mai precizăm că, în această sesiune, nu au fost cereri/documentații de solicitare de 

finanțare nerambursabilă depuse în afara termenului limită de depunere stabilit de 

finanțator.  

Examinarea/evaluarea a avut ca rezultat identificarea proiectelor neeligibile, care: 

- au fost depuse peste termenul limită – 31.05.2021; 

- se află într-una din situațiile prevăzute la art. 7 din Regulament; 

- nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului pe 

domeniul „Culte” ; 

- nu îndeplinesc punctajul minim de 40 punte, necesar pentru acordarea 

finanțării. 

În urma analizei conținutul documentațiilor depuse, a verificării respectării condițiilor 

legale pentru acordarea finanțării nerambursabile, a selecționării și evaluării proiectele 

depuse pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite precum și a grilei de evaluare, s-au 

elaborat: 

1. lista proiectelor depuse de unitățile de cult din județ, admise pentru finanțare din 

bugetul public al județului Mureș în anul 2021, care îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate și punctajul minim de 40 pct. necesar pentru acordarea finanțării – anexa 

nr.1 la prezentul raport; 

2. lista proiectelor depuse de unitățile de cult din județ, pentru finanțare din bugetul 

public al județului Mureș în anul 2021 respinse –anexa nr.2 la prezentul raport. 

Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezentul raport intermediar. 
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